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ΡΙΠΑΙΣΕΑΤΤΟ. 

ΟὐΟ98 Βοος γοΪαπη θη ΘΟ] θοὐϊξαν Π1061105, ΘΟΥ τη οπηηπιπὶ αὐ] άθηι 
ἘΠῚ οϑῦ οοάθχ 

Τ. ΕἸΟΡΘπίππβ Ὁ] οὐ Πθοαθ Μθαϊοθαθ ῥ᾽ αῦθι 52, π. 21, δρυά 
Βδπαϊπίστη γο]. 2, Ρ. 285, τη ΘΠ] ΓΘ Δ ΟΘῸΒ [ὈΥΠΊΔ6 τηδχΊτηδ 6 [Ὁ110- 
ΓΌΙΩ 273, ὈΙΡΟΥ ΙΒ ΘΟ] ΠῚΠ15 ΒΟΥ Ιρέτι5. 5ΘΘ]0 χῖν. δῸ θοάθῃι Ῥθίγο 
αα] ΑΡοΙΪομ ἈΠΟΑΙ βουιρδιῦ οοάϊοθη (πο Υ Ὀγίαπππι οὐ ᾿ὰ]Ὸ 
Ῥ. 273 5 θβουιρϑιὺ Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος ταπεινοῦ Πέτρου. Τῷ 
συντελεστῇ τῶν καλῶν θεῷ χάρις, ἀμήν. Ἰπϑαπὺ ργδοίθι" 8118, 

ΧΘΠΟΡ Ομ 5 βουιρία [0]. 64 Ὁ, Κυνηγετικὸς, [0]. 242, ᾿ἹἹππαρχικὸς, 

ἴ0]. 256, περὶ ἱππικῆς, [0]. 264 Ὁ, Λακεδαιμονίων πολιτεία, ἴ0]. 27:1, 

᾿Αθηναίων πολιτεία, 564 τη] ᾿πΠ486 ἃ οἂρ. 1, 16, γ6 1015 τῷ δήμῳ, 

Βϑαιθηΐθ ροβὺ ᾿Αθηναίων ἴ011ὁὸ 272 Ὁ, Πόρων {γαρτηθηΐο ᾿π46 ἃ 
ΟΔΡ. 5; 4. ὙΘγΌ15 καὶ σοφισταὶ ἀϑαπ 84 οΔΡ. 6, 3, γοΥᾶ τῇ πόλει, 
ἴ0]. 272. ἃ, ἸΠῦΘΡΤ Ὁ απδίθι 066, αὖ σΟΠ]1οὺ ΒΔΠαΙΠΙα5, δαῦ ΔΙΏΪ580 
ῃ ΘΧΘΙΏΡΪΔΙῚ ππ46 ἀθβου θυ ϑῦπι" δαὺ πϑο]θοίο δ ΠΠὈΥΔΥΊΟ. 

ΞΙΠΡΈ ΠΟΤ ἼΤΩ ὙΘΙῸ ΒΟΙΙΡύΟΓ τα ἢ] βαηὺ ΘΟΑΙΟΘ65. 
ἘδΙραθοαθ 1 Δοθἀδϑιηοῃῖον τη ΔΠΘαΟὐ65. Δ Τὴ6 ΤηΘΠΊΟΥ [5 

γαϊοδηυβ 1225, ΘΟΙΠΡΙΘχαΒ. ΡΥδθίο ἃ|1ὼ Χοπορποηΐθα οὐϊδπὶ 
ΒΘιαραθΠοαὴ ΑὐΠΘπΙθηβιαπὶ οὖ Πόρων οδρ. 1--2, 5; ΤηΘΙ] Υ̓8η8- 

ΟΘῸ5 [ὈΥΤΏΔ6 αυδγίαθ, 4ὰθπὶ ΒΒ. ΟἾΧΙ ἴῃ Αροϊορια οὖ ἀθβουιρϑιῦ 
ΟΔ1Π1ὰ5 νο]. 7, ραρύ. 2, Ρ. 78 5. ΑἸΐον γαίοδπαβ, ααθιῃ Α.. αἸΧΙ, 

αὖ ἴῃ ΑροϊΪορ!δ, π. το ῦο, ὈοταγοΙπα5 ἴογτηᾶθ απϑιίδθ, ἀθβουρύαβ 
εϑὺ ἃ (8110 10. Ρ. 745. Θὰ ργδοίθιθα ὑϑὰ8 δϑὺ ῬΔΥΊΒΙΠΙ5 ΚΒ. ἢ. 

1615: (δ αυὸ αἰχ!ὺ ῥ. 75, (ὐ. ἢ. τό45; 46 αυο Ρ. 92, Ὁ. π. 1774: 
Βν τύ. ΗΕ. π. 425, Ο-. πὶ δόγ, Ἡ. π᾿ 2775, Και: π᾿ 2058: 

ΘΠαγύϑοθὶβ οπηπ]ι5 ϑὺ τθοθη Ιββίτη]5, 48 ααϊθαβ Ρ. 76--79; οὐ Υ δἰι- 

ΟΌΠΟΒ 1334, 1337, οὐ []ὉὈϊπαΐθιη 7, 80 Αββθιηδπηι Π]1Ὸ Ὠ10 1116 
Ἰπβρθοῖοβ τηϑηηουδί. Οαΐθιβ δοοραϊύ ΜΙ. [Γρβίθηββ ὈΙΠοὐΠΘοδθ 
Οἰγηδα 5. τη θη ΡπδΟΘα5. ΤΌΠΟΥ τη [ΟΥΙηΔ 6 αὐδγίδθ 96, 41 ργϑθίθι 
δὼ Χοπορμῃμοηίθα μαρθοὺ Ἐριηρυ]οδτη Τ,δοραδοιηοπίοσαη. Εὖ 



ΥἹ ΡΒΑΝΒΕΑΤΤΙΟ. 

Ῥιδοίο" Ὁ., ἀθ αὰο τηΐρα, Τ, ΤΟΙ Θη815 ρα Ῥαβιηίαιῃ Οοαά. 
ΤδυΡΊη. νο]. 1, Ρ. 254 Δ, π. 167, 56600}1 χγ]. Ἰηβουρύπ5 Νομοθεσία 

Λυκούργου πρὸς Λακεδαιμονίους, ααοα Ποίατη ΘΧ 5. 2, τὸν θέντα τοὺς 

νόμους, ἰΔοθ 15 οὖ 0115 τηθτηουύα 1Π6]ρ 15, αὖ 1,3, τεκνογονίας ΡΓῸ 
τεκνοποιίας, ἀΘἰοΥτηδύαβ οὖ Π1}1] ΡΥ ΘΌΘΠΒ. ΠΟΥΪ οὖ Ὑοι]. 
Ἠοῦπ 6ρῸ ἰοῦ ΠΠὈΓΟΥ ΤΩ γαυϊϑίαίθβ πα]}]1π18 ΒΆΘΡ6. ἀϑὰ5 18, 6ο0η- 

ὑὐᾶχὶ αὖ 510 115 ὙΘΙῚ5. αα]ἃ ργδθυθγθῦ ααδπὶ [,. Β]Ο ΘΠ ΠΠ 5, ΘΠ 
ΠΟΙΠΪ ΔΙ ὍΙΩ, ΥἹΔΙΟΡ ΠῚ ἰθϑύθμη. ὉΠῸΠῚ ῬΟΠΘΙ ΠῚ 1μϑύα οτπηϊατη ἴ,.; 
ΡΘΟΙΠΙΔ Ια, ΟΘύΘ ΙΒ. ῬΙΘΥ 8] 16. Οτα  ύθΡ τη. 

ΒΘΙρΡαὈ]Ιοα 6 ΑὐΠθηιθηβίατη 81.115 ἀπο 5. αϑὰ5 οϑὺ Θοα!οῖθα5 Κἃ- 
Ἰο 15 1950 οὐ 1225, 46 ααϊθαβ Βαργἃ, ἴῃ ἢ80 ἀ. Ὁ. αἸοῦ5. Ναιὴ 
Ῥαυβιππβ. Β. ἢ. 2955. ααθπ ἀθβουρβιὺ Ὁ. 79, ἀθβιηῖ, αὖ 1., ΕἾο- 
Τϑηξηι5, 1, 16, οὐ Πόρων Ἰάθτὰ αποά 1116 Ἰηἴονύ ᾿ραρτηθηίαμη. 

ΤΑΌΤΙ ἀ6 γϑούρα!θαβ, ὁ] 5 Γραρτηθηύατη ὑδηύατη παροὺ ῬΑΓΙΒΙΠα5 
ἢ. 2955; αὖ τη060 ἀϊούμππι, α16Π} 1η μοο (Ὁ. ἀϊχιὺ Οαά]πι5, Ιάθια ἀπο 
585 δϑύ ΘΟ! θα5 Ν᾽ αἴϊοδη15, 48 αα]π5 Βαργδ, Α. 1395, οὐ Β, 1950, 

566 ῬΡΙΟΥῚ ἹποΠοϑίο ([0]. 246) ὁ8Ρ. 1, 5, σου θο ὑπάργυρος οὐ ἀοδἰπθηΐθ 

ΟΡ. 2,» 5, ἴῃ γϑΡὈ]5 καὶ εἰσάγοιτο, ποπ, αὖ 1088 ρΡοι]θθύ, καὶ εἰσά- 
γοιτο καί. 

ΗΠρΡΡρΑγομΙοῖ ῬΑΡΊΒιηπ5. ἀπ οϑύ Α. ἢ. 1642, ἴῃ ΠΘραῦ]οα [,866- 

ἀφοιηοηϊουα ἀἰοίαβ Β. Οὐ δοοθάππς Μ. [᾿ρβιθηῆβιβ, 46. 00 
αἸούμμα ἴῃ 11|ὰ, οὐ Ν. Αυρυδβίδπαβ ἃραὰ Ἐοιβθύστη (αἰαὶ. Ρ. 79, 

αΌΘΙη ΒΟ ἸΡ51ὺ ἐνετίῃσι ἔτει τς μηνὸς ἰανουαρίου κ᾿ η΄ Παῦλος ὁ 

δεκαναλεύς. [Ι)οπιαπθ Υ. Ὑ ΑΟΙΒΙ αν ΘΉ515, αα] ροϑῦ τ 

θηρευτικὸν Ἰδοῦ ἱππαρχικὸν, τι Ραῦαβ 80 ΟΠ ΘΙ 6 ΓΟ. 

ΤΛΌΣΙ περὶ ἱππικῆς γγδοίθυ" Θαμθη ῬΑ ΙΒΙηὰπὶ Α. π. 1642 ἀἰδε: 
οϑύ Β. ἢ. 2958, 1ἴπ46 ἃ 68. 9, 4; ἐξεργάζεται ἀϑαπ6 844 ἤἥπριῃ, 46 
400 ΟἍ115 Ρ. 82. Ηαϑῦ θαηάθιῃ [0516 η5815 οὖ οατη ΗΠ ΡΡΘΙΌΠΙοΟ Ὁ. 

Ὁὰτυβθαιθ ΒΟ ῚρῸ] ρυϑοίο ῬΔΡΊΒΙΠΟΘ. 8115 586. υϑίπὴ ΡΟ ϑὺ 
Οὐ ῦῖα5 1ῃ δηπούα!οηθ ᾿. 51: “Ἱππαρχικός. (δ αἰβοοι8 86 ζϊέ 
αναγέ ζ᾽ αιγ6 περὶ ἱππικῆς, ἀατι5 ἴ65 ηιαμπιιϑογὶίδ αἀοτὲ οην αἀοηη6 

οὶ [65 ναγϊαηΐ68, ἰοϑηιοίδ δοηΐ 8ορί, δανοῖν αθιῶ 616 Ποηιθ, ἴγο 5 

εἷὁ δῇ᾽ογθηοο οἱ ἄδιυιῶ αἀ6 ᾿αγὶ8. ἘΠ χαρά 1116 δα ΔἸ 6118 5, 2, 
Ρ. 23 δηποίαϊ!: ΓΤ. τῶν ἵππων" καὶ διόρθωσις, τὸν ἵππον, 14 Ἰρδιιη 

ΘΡῸ ΘΧχ ἴ,. Β]οΥ απο Πα Ό6ο οοηδισηδίθμῃ, ρα Ἰἤογ απ 6, 4, δὴ ΘΧ 

Θοάθτῃ, ΡΓῸ δέῃ, ααοα Οὐγογῖαθ δηπούαν Ὁ. 24. δὖ 9, 2, θυμὸς μι 

οατ ἰδοιηδ, τὖ 1116 Ρ. 42. 

Ογπορϑίϊοι ἄπο βαηῦ ΠΠὈΥ1 ῬΑΥΊβιηὶ, Δ. ἢ. 2727, ὁ] Βα βου ρύσῃ 
ἐγεγράφει τὸ παρὸν βιβλίον ἐν λευκιτίᾳ τῶν παρησίων ἐπὶ βασιλέως 

ἐρρίκου βου χειρὶ ἀγγέλου βεργικίου τοῦ κρητός, ἃ φ νὃφ, Ομ] 



ΡΒΆΑΆΒΒΆΑΤΓΙΟ. Υ]1 

ΠΪΒῚ ἃ ΘΟΡΡΘΟΐΟΙ 6 ΟἸΙΠῚ ΤΠΘ]1ΟΥἽ οϑϑοὺ ΠΌΥΟ οο]]αύιβ. οὖ 1ῃ ΠΠΔΡΡῚΠΘ 
Θπιθηαίαβ οὖ βαρ] θύμ8, ΟἹ Π5. 586 06. Οροῦδ ρου ἀθυ θαυ [ἢ ΟΟΥΤῚ- 

ΘΘΠΑΙΒ νἹΠΠ15 αὰ86 βαηὐ οὐ [ἢ 050 δὺ γ6]10 15 ἴῃ ΠΥ 15, ῬΑΥΊΒΙΠΟ 
Β. η. 2892, οὖ Υ. νυ δυβ᾽αυιθη8ι, ἀθ 40 Βαργῶ ἴῃ ΗΙρΡΡΔΙ ΟΠ ΙοΟ, 
ἀθπιααθ Ο. Μοδάϊαπο, ἀθϑιπθηΐθ 2, 1, ἴῃ κυνηγεσίων, 46. απο ΑἸχΧΙ 

ΡΓδοῖ. δὰ (ὐοιηπηθηΐ. Ρ. ν, οὖ γ1ούου δἴααθ ὙΠ]ΟΙΒοηΙ, 46 αα]ὰϑ 

1016 6τη, ρα δου δίαπθ θαϊθοπθ5 γϑύθι' 85 ΠῸΠΟ ΔΙ ΤΩΘΠΊΟΓ Δ] ΠΪ5] 
51 αυ1 ὙΘΙῚ 5011 ργδθ θυ θηΐ, αυοαᾶ [αούαπι οϑῦ ῬΘΡΓ ΓΟ. 

ες ΘαΪ τηυ]ύα 6Χχ 15 1106}}15 Θχοθυρβουαηὺ ΡΟΪΠχ οὐ «οδηηο5 5ίο- 
Ὀαθαβ οἰβι βϑθρίαβ τηθ]]ουῶ Βαρροαϊίδηΐ ααδηὴ [1011 ΒΘ ϑυϊύ65, 1 
8.115 διηθη δαὺ τη1Γ6 αἰ θυ αηὖ δ 1115 αὐ ΘΟα]665 1015 αὔθ θη 1" 
Ἠβάθιη φγοάπηύ δαοίοβ {1556 Δα αἸζϑιηθης5 ααδ]ῶ 18 πὶ ΔΗ Ια αἰἔτι5 
ΧΕΠΟΡΠοΟηΐθΙΒ ΔΙ ά1556 τηαϊῦο ΤΘΟΘη ΙΟΥ 65 ΧΟΠΟΡ ΠΟΘ τη ροβίο "85 
οβύθῃαιϊ δὰ Οὐ πθρϑίϊοὶ ργοϊοριπ οὐ θρι]ορῦτη. 
56 Χ διυθθπι ΠΟΥ ΠῚ 106] ]ΟΥ ΠΤ {185 ῬΥῚΠῚ] ΠΟῚ ϑιηὖ ΧΟΠΟΡΠΟΠΓΙΒ, 

564 6ἱ 78π| δηψαυξπ5 δῦ ΒΡ ΡΟΒΙΟ δαὺ [1850 ὑγ] 1]. 
Αο 46 1, Δοθαδθιπηοπιουαπὴ ΤΘΡΟΌΪΟα, αποα βου βϑιὺ ΠΙΟΟΘΠ65 

Τιαογίιαβ Ν᾽ ιία6 ΧΘΠΟΡ ΠΟ ἐΙ5 5. 12: Συνέγραψε δὲ Κυνηγετικὸν καὶ 

᾿Ἱππαρχικὸν καὶ ἸΠερὶ ἱππικῆς ᾿Απολογίαν τε Σωκράτους καὶ Περὶ 

ΠΌΡΟΣ ἰ. Ἐλλιύχν νους ᾿Αγησίλαόν τε καὶ ᾿Αθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων 

Πολιτείαν, ἥν φησιν οὐκ εἶναι Ξενοφῶντος ὃ Μάγνης Δημήτριος, 

ααστη ΠΟ ἸΘΠΟὈΌΙ θη 1ηΐθ1' γϑίθ 85 ΟΥἽ ΠΙΟΠΤῚ Πα ΙΡΠδΠῚ ΧΘΠΟΡΠοηΐΘ 
7πα]οαββα οβίθπαδῦ, ᾿πὐθυ ΓΘΟΘη ΓΟ Ὲ5. ὈΥΙΤΒ. 61 δοοθϑβιὺ δ 8 οἸκ6- 

ΔΙᾺ ἴῃ ΞΟΠΟ0Π15 ᾿ηΏ Νονυμῃ Τοϑίδιηθηύαπ) σγο]. 1, Ρ. τόδ, δ4 

Τπο86 9. 43: “ΔΛαϊ]θούναπι μεγαλεῖος ἔ οαποηξαίαμη ΧΟΠΟΡΠΟΙΓΙ 
ἴῃ οΟΙ 1015, 1π ΠΌ6110 ααοαθ 46 Βδραθ]οω [δορά δθιη ΠΙ ΟΠ 

Ἰοριθα", 4] ὑγθαϊθι" αυ] 46 πη ΧΟΠΟρΡ ΠΟΙ, βοὰ ῥούαβ. 11π18 οϑῦ 
Βορῃιβύδθ Τϑοθη 0115, 611 ἰαυ θη Α Θ᾿ 8111 ΠΟΌΙ5. οοπῆαν!ῦ :᾿᾿ Π6Ὸ 

ἀαθίαπα ααἰπη Θαπάθιη οορΊθν θυ ΠὈΘ]] τὰ οὐϊαμι 1Π γουὉ]5. Ργ86- 
αϊομθ δα Οοϊητηθηῦ. Ρ. ΧΥ ἃ πΠΊ6 ὩρΡΡΟϑιύ15, ΌΪ ρυϑοίου Αρδβϑὶ- 
ἰδιπη οὐ Αροϊορίαπι ϑ'οουύ5 Θρ]οραπηαπὰθ ΟὙγοραθαάϊαθ Ὁ θοάθῃῃ 

ΒΟρΡϊδία 41 1Πὦ οοηΐθοιββοὺ θὐϊδτη “ ἃἰῖὼ αυδράδηι᾽ οοπῆαεία 
ῬΘΙΒΙθογού. Θυδηη 6]08 ΟΡΙΠΙΟΉΘΙΏ, ΟἸΏΠΘ5. 1105 11061105. απ05 
ΧΟΠΟΡΠΟΙΝΙ ΞαΡροβιύοβ ραΐαγοῦ 6] α58486π| οὐθάθηθβ βορῃϊβίδθ, οὖ 
[πα σᾶτη δε ὕατη ΡΟΠπΘηὔ5. απο π6 ῬΓΟΌΔΌΙ6 αὐϊάθηη οϑϑού, οὐβὶ 
ΓΘ] 1οἰδπἄδπη ΑἸχὶ 1θ146πὶ Ὁ. χχν, 706 !]οὰπη ἰδῆθη ἀἊ6 ἴοο γοὶ- 
ΡαὈ]ΙοαΘ ΤΔοθαθιηοηϊου πη 6110 ΠΟ ΤῊΙΠῈΒ τού πη οϑῦ ἢ 81} 
46 οΘἰθ 18. 

τς ΝΠ ΡΙδοίθγ δ (104 ΟἸΏΠΙΒ [106}}1] ΘΟΤΩΡΟΒΙδΙΟ ΟΥ̓ υϑα δύ 
οὐ ργδθροβύθυ οἵππίβαθ οὐαύ]ο αἰνούβαμη ἃ Χοπορποηΐθ, ργοαι!ύ 



Ὑ111 ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ. 

ΒΟΥ ρον θα, δα Ῥᾶιθα 1ῃ 51Πη0}15 βαπὺ γοοα}}15. ααδθ που !δτα 
δύραδηΐ δοίδίθῃη. 

Θυουατη ῬΥΙηατη οϑὺ ἄγημα, 46 απο πυϑαῦϑηη ἃ ΧΟΠοροπίθ δα 

10 1110 δ] υβάθιη δϑίδιβ βου ρίουβ, ἴῃ ἤος γϑῸ [106110 τι, 9: 
Στρέψαντες τὸ ἄγημα ἐπὶ κέρας ἐξελίττουσι τὴν φάλαγγα, οὐ 15,6: 

Λαβὼν τὸ ἄγημα τῆς πρώτης μόρας ὁ βασιλεὺς ἄγει στρέψας ἐπὶ 

δόρυ, υϑαρραύο, 181 ΘΠ ΠΟΙ ἀθυβ ἴῃ [Π6106 Δηπηδάνονο ΠπῸ 

ἐς ΒΙΒΡΙΟΔΙῚ ΠΟΘΓ6 δαῦ Τ,ϑΟΟὨΙΟα Τα 6586 δῦ δαοίου θη [1068}}1 Χ ὁηο- 
Ῥ[οηΐθ ροβύθι "6 ΥἹΧΊ556, απ Μδοθαομαπιὶ ἄγημα ΟΘΙΘὈΌΓἃ- 

τοι." δια Τιδοοηιθαπι 51 ἔα], ΤΡ ΠῚ δῦ ΠΟῚ ΤΘΡΘΙΡῚ δρυΐ 

γϑύθυ θα Πιβίουθοβ, 4] τηυ]ία μαθοηΐ 8116 ἀθ ϑρανίαπουμη. ΚΓ 
ΤῊ 0811, αὖ ΠΘμ0 διὺ πρρϑύιβ πα Ῥϑ]}]0 ῬγΟὈΔΌΙΠ1ὰ5 γοοᾶ- 
θυΐυτμῃ τ πα] Μδοθαοηιθαβ, ααϊθιβ Ὁ ομμηῖθιι5. ὑ]0α]δα1 οΥΆΙη- 
ΤηϑΌ]015 οὖ ὨΙΒΙΟΥΊΟΙΒ, ΘΟΘῸΘ 1080 ΤΘΟΘΠ ΟΥ̓ ΘΙ ΘΟΔΙΟῚΙ ΒΟΙ ῚΡύΟΙ ΘΠ, 
Β1 ἃ|18. ἸΠΒΌΡΘΙ; δοοθαάδηῦ 51Π11118 ΔΡραϊηθηΐα οὐ ΠΟΥΪ ]ΟΥ τη γοοᾶθα- 
ἸοΥ τη ΘΧΘΙΗΡΪδ. 

Ἠυ)]ὺβ γθ1Ὸ ρΌΠΟΙῚΒ. οϑὺ αποά ἰοριία 2,1: Ὅταν γε μὴν ἐκ 

παίδων εἰς τὸ μειρακιοῦσθαι ἐκβαίνωσι, τηνικαῦτα οἱ μὲν ἄλλοι 

παύουσι μὲν ἀπὸ παιδαγωγῶν, παύουσι δὲ ἀπὸ διδασκάλων. (ὑυ] 85 

γΘΙΌΙ μειρακιοῦσθαι αἀαστη πα}}5 οχϑίθυ δηίι υ1ο1" ὑθϑύϊθ ῬΏΉΙΟΠΘ 

«πάδ60 γο]. 1, Ρ. 5231, 11: Ὅταν ἐκβαίνοντες τῆς παιδικῆς ἡλικίας 

μειρακιοῦσθαι μέλλωμεν, ααθιη Βαθδοαπαπίαν Αδἰδηαδβ, )}10 ὕδββιιϑ 

οὖ 8111, ἴ8.0116 αα!άθιη ἤοο ααοηὰο Δ ραυπηθηΐαμι μά θγ6 ᾿Ἰοϑὺ 6] 4] 

ΧΟΠΟΡΠΟη5 Θβθθ6. ΠΡΟ] σοηίοπαδύ, γϑυ θη. δαΐθηι Δ]1Θ πὶ δἷν 
διθίαίθ 6] 8. θῦβ6. ΠῸῚ πθρθῦ, 5] ΘΧ τηϑ1"}0Ἴη6 1Π|αΐω ἀἸοδύ 1118 εἰς τὸ 
μειρακιοῦσθαι, 5ῖπ6. αἰ ὰ8 βθηὐθηύα οοπδία, 564 ααδθ 1080 ΡΠ 1- 
ἸΟΠῚ5. δἰ θυ ατη. οαπη ἰύΘυ Ὁ γϑ θΠΔ ΘΟΠ] Πρ Θη15 ἰοοο ααοάδπηηοάο 
ΒύδὈΠΠΠππηΐπ". 84 οὔϊδιη βιιθ]αῦο πο γοῦῦο πουλῦ]ο Ὠ]Π110 πιθ]Ππ|5 

οϑῦ αυοα 2. 12: Εἰ μέν τις αὐτὸς οἷον δεῖ ἀγασθεὶς ψυχὴν παιδὸς. 

πειρῷτο ἄμεμπτον φίλον ἀποτελέσασθαι, ΟοΙητηιΠη6. 16 ΒΟΙρΡίοΥ 

Ὠαῦοῦ απ ΔΡοϊορίδθ 5. 6: Νῆν δὲ εἰ ἔτι προβήσεται ἡ ἡλικία, 

οἷδ᾽ ὅτι ἀνάγκη ἔσται τὰ τοῦ γήρως ἀποτελεῖσθαι, καὶ ὁρᾶν τε χεῖρον 

καὶ ἀκούειν ἧσσον, γὙΘΥ στη ἀποτελεῖσθαι, ηποα ποῖηο γψοίθραπι Αὐ{1-- 

ΘΟ 516 ΟἸχΙ οὖ νϑὶ ρα τθοθη ]οΥ65. ΓΑΙ ΒΒ πηαπὶ γιἀθύαι, αὖ 
ἘΠΠΤῚ15. ΘΧΘΙΏΡΙ ΠῚ (ΟΟἸΠΙ ἢ15 δοοθββϑουῦ ἴῃ ΤΉ65. Θίθρδη]. 

ἘΠυβάθιη ρΘΠΘΙῚΒ οδϑὺ αυποά 5, ὃ : ᾿ΕἙπέταξε τὸν ἀεὶ πρεσβύτατον. 
ἐν τῷ γυμνασίῳ ἑκάστῳ ἐπιμελεῖσθαι ὡς μήποτε αὐτοὶ ἐλάττους τῶν, 

σιτίων γίγνεσθαι, Βογρύαμη 1ῃ 10 Ὑ15 δίβι ρυορύθι" 'πᾶπθ αὐτοὶ γἱ10- 

ΒΌΠῚ ὙἹΟΘΙῚ ῬΡΟΒΒ6 ΑἸΧῚ 1 δηηούδίοηο, ἰδηαθη τη]ῦο δῦ οὐ θα] ὈΠ]λ8 

ΘοΡίΘ 1π ἐλάττους ποη [ἰὔγοΟΒ []Π16γ6, βοα βουιρίον!β ἀθρυθθπαιὶ 



ΡΒΑΒΡΑΤΙΟ. ΙΧ 

Ῥϑοοδύμπ), α1πὶ ΘΟ 6 γο δ θ.}]0 5160 ΔΌΒΙ γΘρΡΘ δ ηὐα" ΧΘΠΟΡΠΟΝ 
ἘΡΘβιὰβ 2,2. Ρ. 45:15: Πονηρὸν ἄνδρα καὶ ἐλάττονα χρημάτων, οὖ 

Ἡδ]οάονιβ Αϑίῃ. 5. 4, Ρ. 179. 17 Οον.: [ἔρωτος μὲν ἐλάττων, 

ἡδονῆς δὲ κρείττων γιγνόμενος. Ν᾽ ΘἴθΓ 65. ΘΠ1ΠῚ ΒΘΙΏΡΟΙ αἀϊοαηὺ ἥττων. 

Νραὰθ 12,1: Συσκηνοῦσι δὲ αὐτῷ οἱ πολέμαρχοι, ὅπως ἀεὶ 

συνόντες μᾶλλον καὶ κοινοβουλῶσιν, ἤν τι δέωνται, αποα οϑὺ γ0- 

Ὀσπὶ κοινοβουλεῖν οαπι ΘΟ 6.15 Πυ]5 ΒΌΡΡΙΒ γο δα} 15. α1}105 Παθοὺ 

δαοίογ 5 προ Αὐἰίμθοβ, 401 συμβουλεύειν αἀἸϊοπηΐ, αὖ σύμβουλος οὐ 

ΡΘΙασδ. 

Μυϊίο οὐϊδπη ἀθύθυι θα. βαηῦ σομβίγ αοὕΟΠ65 που ϊα8 2, 14: Ἔν 

πολλαῖς τῶν πόλεων οἱ νόμοι οὐκ ἐναντιοῦνται ταῖς πρὸς τοὺς παῖδας 

ἐπιθυμίαις, οὐ] 5 γὙοσα Ὀ}}}} οατὴ πρὸς ΘΟΠ] ΠΟΙ ΔΗ ΠΑ ὉΙΒΒΙΠΙ ἰθβίθϑ 
δαηὺ ΡΟΪΥΌΙυ5 2, 623, 6: Διὰ τὴν πρὸς τὸ ζῆν ἐπιθυμίαν" 53, 81, 5: 

Διὰ τὴν πρὸς τὸν οἶνον ἐπιθυμίαν" 13,2, 2: Τὴν τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ 

πλεῖον ἐπιθυμίαν, οὐ ρΡοδϑῦ Θουτη Π)Ιοάοναδ, [)10 Οὐββιαβ, Αϑ Δ Πα8. 

Τυτη γοΡ Ὁ] μάχεσθαι οὑπὶ ΡΓΔΘΡΟΒΙ ΟΠΘ μετὰ ΓΙ, 7: Τὸ μέντοι, κἂν 

ταραχθῶσι, μετὰ τοῦ παρατυχόντος ὁμοίως μάχεσθαι. υοά Αὐ1015 

Βισῃϊηοαῦ ΠΟ ῬΌΡ ΠΑΡ Θ ἰδ πα πδπ οἴη Ποβίθ, 5864. ἰϑ Πα 8 1 ΒΟΟΘΙΙΠῚ 

ΟἿΠῚ 50010, αὖ ἀϊχ! δ ΤΠοϑαῦγαπι ϑίθρῃδηϊ νο]. ν, Ρ. 626 Β, υδὶ 

 ΔΙοἰκθμαυιαβ. αὐία]ῦ Θχθιηρίαπι Αὐμθηδθὶ 7, Ρ. 2οό Ὁ : Πόσσις δ᾽ 
ὁ Μάγνης ἐν τρόπῳ ᾿Αμαζονίδος τῆς ᾿Αργοῦς φησι δημιουργὸν γενέ- 

σθαι τὸν Γλαῦκον, καὶ κυβερνῶντα αὐτὴν, ὅτε ᾿Ιάσων μετὰ τῶν 

Τυρρηνῶν ἐμάχετο, μόνον ἄτρωτον γενέσθαι ἐν τῇ ναυμαχίᾳ, ΘΡΟ( 6 

ΘΟΙᾺ]1 γϑΡ θαι μονομαχεῖν 1ῦδι ΘΙ ῬΓΔΘΡΟΒΙ ΟΠ μετὰ ΘΟΠ] Ποία ΠῚ 

Φραα «οδπποιη Μαϊαΐδηῃ Ρ. 426, 6, οὖ ἃ1105, ουἱ δά ἄθγθ ἰοοὺ πολε- 

μεῖν ἴῃ ΑΡΟΟΘΔΙΎΡΒΙ 12, 5: Τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ, 51τη1- 

Ιοβαὰθ ἴῃ Υ. ΠΤ. οὐ ἀρ ΒυΖαηθηο5 Θοηβἐυ ΠΟΙ]ΟΠ 68. 
Νραὰθ 5; 3, αυοα εβὲ πολλὰ δὲ καὶ παράλογα γίγνεται ἀπὸ τῶν 

ἀγρευμάτων, 110 ΘΟΠΗΡΙΠΔΙῚ ροίοϑὺ ὑθβύμπποηϊο βου ρίου5 ΑΥΠΟΙ, 

ααὰπι Του 1465 τηδβοῦ!ηο ἰδηΐαπι) ΟΘΠ61 6. ταἰαίαιν παράλογος, 

ΠΘαΐ 5 δαΐθτη α4ὰ86 θυ θη" ΘΧοιηΡΪδ δὰ Τουτπα δὴ παρὰ λόγον 

διηῦ γονοοδίδ. 
Τὰυπὶ 6,4: Ὃ γὰρ ἀσθενήσας ἢ δεηθεὶς ὀχήματος, ἤν που ἴδῃ 

ἵππον ὄντα, λαβὼν καὶ χρησάμενος ἀποκαθίστησιν, αποα οϑὺ γΘΡθυτη 

ἀποκαθίστησιν ῬΟΪΥΌΙΟ ρούϊι5 οὐ ἸΙρϑῦτῃ αἀἸρηῦτη οὖ ΠΊΟΠΎΒΙ0 δἴαυθ 
Τλιοάογο, ααογ απ Θχθηηρὶῶ Ρ] αρίτηδ αὐ] δα ΤΠ θβδασιη ΘΘΡΠΔΠΙ, 
αὐδη ΧΕΠπορῃοηΐθ, ααππ οὐϊδπι ῬΞΘΡΠΙβιηα ΒυΖϑηθογπτη ἀρυά 
Τϑιμοβίμθμθμη Ὁ. 256, 3, ἀὑπάθ δηποίαγογαὺ ϑίθρῃϑηι8, ΠΘΠ1Ὸ 
ποάϊθ ἀαθιίοῦ οὰπι 4115. τα] 5. Ὠπ] 5. ΡΘΠΘΥῚ5 ἐπα α]θηΐον [1556 

ΒΌΡΡΟΒΙΓΙΠΗ. 



Χ ΡΒΑΒΒΡΒΑΤΤΙΟ. 

Ἰθηϊαιθ αυοά 19, 7 οβῦ : “Ὥστε τῶν δεομένων γίγνεσθαι οὐδὲν 
ἀπορεῖται" οὐδὲν γὰρ ἀπρόσκεπτόν ἐστι, ΧΘΠΟΡΠ ΟΠ ἀπρονόητον νἱά6- 

ὕὰ} [Ὁ1556 αἸοίαγ α5, αὖ ἀπρονοήτως Ῥᾶβδῖγθ αἰχὶς απο ΑΠΕΡΠδΠ65 
ἀπροσκέπτως, οὐ ἀπρόσκεπτος διοίίγα Τ)6Ιηοβίμθηθθ Ρ. 1232, 18: 

Τῶν ἰδιωτῶν τοὺς μετὰ τοῦ παθεῖν μανθάνοντας ἀπροσκέπτους ὀνο- 

μάζομεν, ἈΌΙ απο ἴῃ ΠΟΠΠΏΠ]Π15 ΤΠ 5 ὈΟΠΙ5 οϑῦ ΠΟ. 5 ἃ προσήκει 

ἀνοήτους, ΘΧ ταὐγοαιθ Δρραιϑὺ 6586 σοοϑῦι]ο οοπἤαίαπ. 

ΗΙ15 δάάθυιβ [ἰοῦ ἃ] ρίυγα νοοδθι]α, αἡτιᾶθ ΤΠ ΡῚ5. ΤῊΪΠΌΒΥΘ 
ῬΘΟΘΉ ΙΟΥΙΒ. ΧΟΠΟΡΠΟηΐΘ πϑι8 υἹἱἹαθηΐα!, δαῦ ΠΕΔΠΊΥΙΒ διηῦ ῬΥΟθὰ 
οὖ δῃηθααδ, Π1Π1]] ΟΠ] Ππ5. δ 6]15 οοπϑαθίμ!η6 8|16π8. γ᾽ οἰαῦ αποά 
αϑὺ 5, 7: Τῇ ὄρφνῃ ὅσα ἡμέρᾳ χρηστέον, ααππὶ ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 4] 510 

Ηιϊβι. αν. 6, 1, 15: ἹἹκανὸς γάρ ἐστι καὶ νυκτὶ ὅσαπερ ἡμέρᾳ χρῆ- 

σθαι, (αὖ 101 Τα ϑυπ| ῬΓῸ ἅπερ ροβὺ ϑίθρῃδπαπι, ααἱ νυκτὶ ῬΓῸ 
νυκτὸς, οὐ οϑὺ ΟΥ̓ΡΟΡ. 1, 5. 12: Νυκτὶ μὲν δήπου ὅσαπερ οἱ ἄλλοι 

ἡμέρᾳ δύναισθ᾽ ἂν χρῆσθαι.) ἀϊοίυν 5. [Ὀ1556 νἱἀθαύαι" τῇ νυκτὶ δαῦ 
τῷ σκότῳ ὅσαπερ ἡμέρᾳ, ὄρφνη διυΐθηη ΤΘΟΘΗΟΥ65. ἀ θη στη ἀἰχουϊπε 

ἴῃ ῬΓΌϑ8. ῬαυΙῦΘΓ] 6 αποα οβὺ 4.5 2: Τούτων καὶ χοροὺς ἀξιακροα- 
τοτάτους γιγνομένους καὶ γυμνικοὺς ἀγῶνας ἀξιοθεατοτάτους, Χο6ῃο- 

Ῥῇοη αἰἸοίαγ 5. ογαύ ἀξιακουστοτάτους, αὖ ὕοην. 4, 44: Θεᾶσθαι τὰ 

ἀξιοθέατα καὶ ἀκούειν τὰ ἀξιάκουστα, οὑ Οδοοη. ὃ, 4 : Οἱ αὐτοὶ οὗτοι 

καὶ ἀξιοθέατοι δοκοῦσιν εἶναι καὶ ἀξιάκουστοι, ααὰπ| ἀξιακρόατος ποῃ- 

ἀαπη 4|101 Τορουθαμη ΠΟη ΤΠ]ΔΡῚ5 Αὐζουτῃ νἀ θαύαι ααδηη ἀξιάγαστος 
10, 2, δὺ ἀξιοσπουδαστότεροι ἸθΙάΘῃη 4, ἀΌΟΥ ΠΏ ΘΧΘΠΊΡΙῶ ΠΟΥ ἃ 
αὐλα!1 δὰ Τ θϑαυσαση Αὐθρ δ], Βιπ]θαθθ ἀξιομακάριστος ποίαν] 

ΑΡοϊορίαθ 5. 24. Οἰἠὰβ Π1Π061}1 οὰπὶ βου ρίουθ 85. 19, ΘΟΙΏΠΠΠΘ 
παροὺ οἰϊαπη 5, 3, Ηογοάοίθυμη πολυδάπανος, αποα πολυτελὴς 

ἀἸϊοαπύ Χοπορίοη οὐ Αὐξϊοῖ, χαστῃ δἰΐθῦο τϑοθη ΟΡ. 5. ἙἀΘΙΠῈΠῚ 
αὐαηίαν, αὖ ΠΙΟΘΔΟΥ 5, π6 ΖΟΠδΙὯΠῚ Τ]ΘΠΊΟΙ ἘΠῚ ΑΠΠΔ]. γο]. 1. 

Ρ. 246 Ὁ: 247 Δ. ἩἨγοαοίϊ ρούϊαβ οϑὺ ϑὐϊδπ διάκοροι 1; 5, αποά 

ΧοΠΟΡΠΟη διακορεῖς νἱάἀθία! ἀϊούαγΓ 5. ἔα1556. αὖ Ῥίαίο. Νραὰθ 
παρεγγύησις, ηΠυοα οϑὺ 11, 4, ΧοπορΠοη αἰχιύ, 564 παρεγγύη, Θ(51 

ἐγγύησις οἰ διεγγύησις αἰχιῦ Τοιποπύμθπθθ. ΝῸΠ ΤηΔΡῚ5 ἀστυφέ- 

λικτος, απο οδϑ0 15. 7, δυὺ ὑδαρὴς οὖ ῥαδινὸς, α086 5αηύ 1,2 οὗ 2,6, 

αυϊδαῦδιη Αὐἰοουιη αἰχὶὺ 1η ΡΓοϑᾶ. 
ἰὅτα οοηῃδίαῦ αὐ] 46 πη οὔϊδιη 6 Χ 8115 ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 5 ΒΟΥ 15 πδαά 

Ῥδιιοῶ ῬΟΒ50 ΘΧ ΒΙΠΡᾺΪ5 ΘΟ] Π0Ὶ σοοαθα]α, πθα 6 δ 1050 4101 πθα 8 
δι Ὁ θαυ! ἀϑανραία, αὰ0 46 ρϑπθια βαηὺ απ88 1086 6] Τοϑίμθαι 
ἀναισιμοῦν, ἐνετὸς, τελέθειν, ἰοίπτηαιιθ. Ποσ Δ 5]Πρ1}}15. γοοδὈ1]15 

ΘΘΠΒ ΔΘ. ΘΠ ΟΙ ΤΩ Ξ8.6 06 Θ556 ᾿ΤΊΘᾺΠῚ οὐ [Ἀ]]ὰχ : 564 αα86 ΒΌΡΓ8 

αὐθα 1 6] αΒΠ106}1 σαηῦ αὖ ποπ ᾿Π ΠἸΠρΠὔι" ΔΙΙΟΓ πὶ ἴῃ ποο 1106110 δα 



ΕΠ ΕΑ ΕΟ χὰ 

γοοδ Ὀ.]ΟΥ ἼΤΩ ΓΔΓΙΟΤ ΌΤΩ 51Π|1] οὐ ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ ΘΟΥ ΠῚ, Π66 ἰδηηθη 1}}1 τἰἃ 

ῬΘΟΌΠΙΔΓΙα πὶ 4π1π οἐϊδιη 8Ὁ 8115 βιηὐ ἀδαγραίδ, γϑὶαῦ απο οδβὲ 6, 4, 
πεπαμένους, οὐ αυοά 12, 5, μάσσων, ΠΟΙ ΠΤ ΘΧοιηρΐὶδ τ. ἴῃ ΤῊ68. 
Θίθρη δ, ῬΓΔΘΒΘΡ 1ΠΔ ΟΠ1ΠῚ ΟἸΏΠΘ ΘΘΠῈΒ ΒΟΡΙΌΘΠΑῚΙ 510 6] ΑΒΠΠΟΟ] αὖ 
610 τηΔ015 615 ἀϑϑιαθίαβ 510 ΧΘΠΟΡΠΟΙΪΙ, 60 ΤῊΪητ|5 ΘῸΠῚ 510 1π ΠΟΟ 
1106110 ἀρ ΓΒ. 

Θυσπη δα 8} ΟΠΊΠ15 [1061}π15 1Π 60 γϑύβϑί" αὐ ΘρΡΑΡ Δ ΠΟΡΌΙΩ 
Ἰαυάθὺ Ἰθρθβ οὖ τηβϑυθαία, αἀπδθ ΧΘΠΟΡΠΟΠΟΙ5 δϑίαδίθ ρᾶυ πὶ 18ΠῚ 
ΠΘΡΠΟ ΘὈδΠέτ" ρούϊπι5 4 π8π| ΟὈΒΟΥ δ ηΐιΠ", 564 ΠΣΠΙ] τ ϊητιβ ΓΘ] υδ 

ΠΟΥῚ ῬΓ5 οἰϊαπι ϑραυίαποβ ἐδπατιδπὶ 11 οπηπὶα ΓΘἘΟΊΟΒ6 ΟὈΞΘΙΎΔη- 
ἰ65 οχίο!]αύ, τθρθηΐθ ᾿πΐθυ' ΠΑΡ ΤΔΙΊΟΠΘΙΩ (8. ΚΘΟῚΒ ΤΠ ΠΘΡΙΌτ5. οὐ 

ΠΟΠΟΙῚθῈΒ ᾿ΠίθΡΟΠΙΓα 81|1ἃὰ 46 Κραυ δου τη τη] θπ15 ἀθργ νυ δί!8 

ΟᾺΠῚ ὮΟΟ ῬΙΟΟΘΠΊΙΟ ΟΔΡ. 14: Εἰ δέ τίς με ἔροιτο εἰ καὶ νῦν ἔτι μοι 

δοκοῦσιν οἱ Λυκούργον νόμοι ἀκίνητοι διαμένειν, τοῦτο μὰ Δί᾽ οὐκ ἂν 

ἔτι θρασέως εἴποιμι. Θυδα Ἰᾶτη ἩΘυηϊαβ ΟὈὐτημηθπέ. οἰίηο. ἃ. 

1787 οὐ 1788, γνο]. ἴχ, αὶ Ρ. 12 ἴῃ 115 088 ἀ6. ρϑουηῖϊα ἔθυτοα 

βιυπύ ΟΔΡ. 7, ΒΟρΡἸβίδϑ ρού!5 ΔΟΌΠΊΘ ἢ ΑΌΔΤη ΒΟΙΙΡ ΟΙῚΒ ΠάΘῃη ἀθρυ6- 
Πιοπάθγαί, δάθο βθοιπὶ ῬΌρΡΠΔΡΘ πα ]οαγιῦ αὖ 1η τηθαϊο ΓΘ παπογοῦ 
4αΟΙΠΟ40 οϑβοηῦ Θχρθαϊθπαάδ Ρ. 27: 

“ς Εὺπὺ η΄ ὈΟΠΙΒ Γ6ῚΡ. Ξϑραγίδπουαμη ΟὈβθα σα] απὶ ΘΡρα ΘΟ Ὸ5. οὖ 
τηδο᾽βίγ αίαβ ; απο ΟΠ 1η 8115 οἰγ τα ]τιβ, ἸΠΡΓῚΠΠ5 δ ΡΟρΡαΪΆΓ ΘΙ 
ἴοΥ πιὰ πὶ ΘΟΠηβΕ 15, 586 06. ΘΟΠΥθ γα οὐ βϑιηθὶ ἰαθοίβοίαξαμη 

Αἰ5. ἰαῦθ5 ἐγα θυ, θχίο θυ ΘΟθρογΘ τ] ἰθσθθ οὐ Ἰηβειταία 
ΤΟΘἀΔθηοπΊοση. Εχ ἢοο ἰοηΐθ ργοΐβοίαβ βββθ Ῥαΐο τη]Γἃϑ 
ἰαπθβ, ψαϊθὰβ 116 ᾿πηρου ἐὺ δυοίου 106}1 ἀθ ᾿ασθάδθπι. 16ρ.; 

Β1 τηου ΧΟπορΠμοη 16 {πὸ ποὺ Δ]1615 Βορμιβία. 51 ΘΙ μη 
Χοπορποπίθμη ὥραγίαθ βὐπμάϊο γα] ἀθ ἸΠΟΘΗΒ. ΠῚ [Π1556 Θοηβίθῦ : Π6 
ἰδτηθη ῬΑΓ πη 5. Πίο" ἰαπἀαία νἀ θαπύμ οὖ οοτητηθπαδία [,866- 

αἀδοτηοπιουιτη βθαϊα, ογθαἀ θη πὶ δῦ Θαπὶ Αἰ ΘΠ ΗΒ Τὴ ΤΟΥ 65. δὲ 

1πϑύιαϊα, ΟὈ]ΙαΘ. ΟΔΥΡΘΓ6. 86. 5.0, 806 σοΐαϊββθ. [Γίδααθ ᾿ηβέϊα- 
ἘΪΟΠΘΠΏ ῬΌΘΓΟΓΕΙΠῚ ΟΠΠΠΘΙΊΘ6 αἸΒΟΙΡΙΙΠᾶπ ΤΟ ΠΙοδ μη, α]1η ΘΟΙῚ- 
ΤΩΠΠΘΙΏ ὈΟΠΟΙῚΙΠῚ Τ1511Π1, ΘΙΏ ΞΒΙΤΩΙΒ οΡηδὺ ἰδα:θῈ8; Ὀοπδ ἐϑη ΠΏ, 

αυ86 1π ᾿πϑυϊπἴο αΟα 6 6556 δα ᾿π46 ῬΥΟἤΟΙΒΟῚ ροββιηΐ, ΡΥΟΪΧΘ 
ΘΧΡΟΙΪ, ΘΟΡΓΌΠΩ ῬΓΟΓΒῸΒ ΟὈΠὰ5, απᾶ6 τηδῖα Π|56.6 ΠῚ Ἰηβειυα 5. 580- 
δϑϑθηί. Τοαυϊίαν ἰδπηθη 46. ΠῚ5 1πϑυ {15 510, οὐ ομηηΐϊδ 8 δη{1- 

αυσπη ΠΊΟΡΘΠῚ, 40] 1π ὈΙΘΓΊΒα 6 ἀπάπτη δχοϊουογαύ, αἸοία γϑίογδί ; 
ΠΟΠΠΠΠ18, ϑαΐθιη πϑυτϑῦ, 486 ΟἸΊΠΙΠΟ ἀπ ιΐαγθ οθαῦ 8 ἢ ΠΟ ΈΔΙΩ 
Ῥαουϊηὐ : αὐ ἀθ ᾿πίθγαϊοῖο Ιθρθ αυδθβδίαῃ δ ΠΟΙΠΟΓ ΠῚ ᾿88 6. 7. 
δ ἤπϑτη ἰδιηθῃ ὁ. 14 1036 51.71ο1Ὁ ᾿πδέϊξαΐα Τα ΡῚ ποαυϑαθϑιῃ 

Δ άπ ΓΘ]ΙΡΊΟΒΘ. ΒΘΥΥΔΙῚ ; ΠΤ ]05. ΠΟῸῚ ΟΟΟΌΪ ΑΓ, γθυ ΠῚ Θἰϊδτα 780- 



ΧΙ ΡΒΑΈΒΝΒΡΑΤΙΟ. 

ἴδ18. Δ] σΟρίδπι ασδπι ρα 586 μαθϑδηΐ ; ταυϊύοβ ΟΠ] ΟΡ6 ὩΠΗΪΙ 
αὖ ρα οχύίθυδϑ αὐθ65 θοῦ γ6] τπηιϑρὶδύγαύαβ ΤΠ ΌΠΘΥ 6 ἔπηρΔηθαν ; 
1ζδι ῬΘΓΘΡΥΙΏΙΒ ΠΟΤῚ 5 ΘῸΒ. ΘΒΈΘΒΟΘΙ : ΠΘΟ ἰδ ΠΊΘῃ. ΘΟ 816 τὖ ΑἸΡῺΙ 

Β'ηῦ (αἱ 4115 ργδθθθβθ ἀβθδηΐ; αυ0 ἴδούσπι 5ιὺ αὖ ΔΙ16η15 Δ 1.ἃ- 
ὀθάδϑιῃ. ρου Ο Δ ἢ 115 δπὺ οἰνι 65, 564 ὁ, 15, 1 46 ΤΌΡΠΟ ὅ'081- 
ἴδπο: Μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη" 

τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι ἄν τις μετακεκινημένας [1ρ88 νοῶ Δρρο- 
581, απδθ ἩΘΥΠΙα5 ρΘΡΡΘύ τη ογαὺ Ἰη θυ ρ  θδίιμβ, ἸΠΠΊΊΠῚ 6556 1ηΒυ1{π|- 
ὕππ| 46 ΤΘρΊθυ5 ααοα π.]}18π| ταί ὁπ θπὶ 5. Ὀ1ΘΙ 1 ; ΤΌΠΟ δ, ΟΠΠΠΙδ 
6556 τησίαΐῶ οὐ Δα τηυΐα}}}]. ΟἿ ΘΙΡῸ 118. ὑδηύ15 ἰδ ἀἸ0τι5 οχύα- 
Ἰοργαὺ 1" 

Νρο τηϊπτ ασδ1 οατη ΓΘ] 8. ΠΟΤῚ θαυ ΐθ ραρπαῦ Ποο οαραὺ Θαη 
Ἰρβίαβ ΧϑπΟΡρ ΠΟΙ ΙΒ. ἸΏΡΘΠΙΟ, ΘΟ ΠΤΩΥΙΒ τῶ 510 ΟΟΙΠΡΟΒιύαπ. αὖ 
διθύδ!! 6] 8 ῬΓΟΥΒΒ. ΘΟηγθηϊδί, Βα α]άθιη αα86 Βαπύ 5. 2 : Οἶδα γὰρ 

πρότερον μὲν Λακεδαιμονίους αἱρουμένους οἴκοι τὰ μέτρια ἔχοντας 

ἀλλήλοις συνεῖναι μᾶλλον ἢ ἁρμόζοντας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ κολα- 

κευομένους διαφθείρεσθαι, οὐ 5. 4: Νῦν δ᾽ ἐπίσταμαι τοὺς δοκοῦντας 

πρώτους εἶναι ἐσπουδακότας ὡς μηδέποτε παύωνται ἁρμόζοντες ἐπὶ 

ξένης, οὗ 5. 6: Τοιγαροῦν οἱ “Ἕλληνες πρότερον μὲν ἰόντες εἰς 

Λακεδαίμονα ἐδέοντο αὐτῶν ἡγεῖσθαι ἐπὶ τοὺς δοκοῦντας ἀδικεῖν" 

νῦν δὲ πολλοὶ παρακαλοῦσιν ἀλλήλους ἐπὶ τὸ διακωλύειν ἄρξαι πάλιν 

αὐτούς, ποπ ΘΟΠρΤπηὖ Ὠ1Β1 οἰγοδ ΠωΘποίγϊοα ἐθιηρουῶ γγθηῦ. θα 

οὐ φΘηπ5 ΒΟΡῚθΘΠΑῚ υραίο ΕΥΡΙΠΟΡῚ ΟὙΥΟΡΘΘα 186 5:ΠΉ111π5 δῦ ααδπῃ 
ΧΟΠΟΡΠΟηΐθο οὖ αυδθ οοηὐγδ ρΑΥϑΠΟΒ ἴῃ 60 ἀἰϊθαηΐαι ΟΕΪΥΙΒ 
Ῥούϊιβ. ὁοηγθηϊαηὺ ααδη ΧΟΠΟρΡ ΟΠ], τη]ηϊπ|6, αὖ οοηϑίδί, 50111- 

Οοἰδο Π6 Ὡ]Πη15 ἰαπἀανού δαὺ ραν ύϑποβ δαὺ Ῥούβαβ Οὐγαμανθ, πθάστη 
πιὖ αὐγόβα 6 1δι νἱὐπρουαγοὺ τὖ Πῦ τη ΕΡΙΙορὸ ΟΥὐτοραθαϊδθ οὖ Ὠυ]}8 

1106} οαριύθ ααδγίο ἄθοιηο. (υδιηοΌγ πὶ ὟΥ Θἰβκιαβ τὰ ΒΟΡΙρδιῦ 
ἀ6 60 γοἱ]. ΥἹἱ, Ρ. 1ο. 

“Οδρυῦ 14 δυγὰβ ᾿ὈΥῚ οϑὺ δῖπ6 ἀαῦϊο βρυθαη. Ῥα]θοῖο 
ΣΧ ΠΟΡΠΟηὐ5. ΠΡΓῸ 15. οὰ] ἰδηΐδθ ἰδιιάθθ ἴῃ 1,ΔΟΘἀϑ ΘΟ Ώ105. 58] 
θη ΡΟΙἼ5. ΟΠ ΘΟΠΥΘΏΙΡ6 γἹἀ θυ ϑηΐα!", 84 Θχύλθιηϑιη Ρ]αρυ δια ἀβϑαι 
᾿δθ0 γυῖα ἀἸοὐΙ5. ϑαούου 5. ΡΥ ΟΥΒ.5 Ορροβιία ; ἰάθη [οὐ ὕαβϑθ ΠΟΙηΟ, 
40] 46 501] ὑθῃηρ ΟΥἽΒ ΒΟΡΠΙβυ15 δά ΠΡγατη ἀθ νθηβίϊοπθ 12, 6, ΔΠχυά 
Δβουρθιύ. [ΠΠ͵΄8460 Θοπ]θούπνα ομηϊψίθπαα οὐαί. αυοσαπηὰο ἰο60Ὸ 
Ἰηοάογθ βοῃθάδ ἔπι δα]θοία, πθῖὴο ποὸη γἱάθὺ δι θῖθη0 590 
ἀθοθρύσμη ΠἸὈΥΆΡΙΏΤη. ἰδία, απ86. γ6] οἰηϊδίογθ ἀθθαῦ γ6ὶ 1 ἢπθ 
Δ ΠΙΟΟΥΘ ποίανα οὈδ]ο δαύ 8110 5'ρπο, Χϑπορμομίῖ, οὐ ἈΠ ΘΠΊΒΒΙΩΟ 
αυ]6ηι ἰοθο, ΟὈὐ51556.} 

“ ιχθῦῖῦ αὐδρίαιῃ : “πη δυο 1186 δὰ Τυγουγραμῃ οὖ δὰ 
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Τιλοθάδθιποηῖοβ δυοίουθ ῬΥΪΟ 65. ρϑυ ποπί, μᾶθο υἱδαρονδίιο δά 
ΤιΔοθἀδθιποηῖοβ '081 ἀθαπδ]65.᾽ [Ια βθοῦπι ὑδοῖίθ βἰαύπθυππῦ Ἰπέθυ- 
ΡΓδίθβ. ϑοᾷ ϑοποὶθὺ τΩ]}] αυἷ8 οαπὶ ΠδῸ ῬΟΡᾺΪ ραγίδμι οθη- 
Βαγα ἰδι465 οἰ ἄθπὶ ροῖ ἰούπτα ΠΌΓατα ὑγ]αΐαβ οὺ βου δῦτη Πᾶθο : 
2, 11, οὐδὲν οὕτως αἰδοῦνται οὔτε παῖδες οὔτε ἄνδρες ὡς τοὺς ἄρχον- 

τας. οἰπάδ 4, 4 5. παραφυλάττουσιν ἀλλήλους οἴθ6. Τυμ 7,3 

5664. τί πλοῦτος ἐκεῖ γε σπουδαστέος οἰ6. Ροίοϑῦ γ6] ΠΙ6 ὑπ 
Ἰοθαβ ΔΡορ 8.5 1185 ΘΟηΎ 6116 γ6. Απ Ὁ ΒομΊΪη8 58Π0 ΒΟΓΊΌΙ ρούαϊ 

πρόσθεν μὲν οἷδα οἰο. (14, 2)», 4αὶ δηύθ ΒουΊρβουαῦ (7, 6) χρυσίον γε 

μὴν καὶ ἀργύριον ἐρευνᾶται, καὶ, ἄν τί πον φανῇ, ὃ ἔχων ζημιοῦται ἵ 

Ῥοπίαυ6 15, 1 αἱ πᾶθο Ἰοθρὶῦ: μόνη αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ 

ἀρχῆς κατεστάθη, χαοτηοο Θῷ ΘΟΠΟΙΠΔΙΌ οὰπὶ ὈΥΪΠῚΙΒ οὖ ΘΧΟΡΘΠΩΙΒ 
ΟΔΡΙΟ5 14 νου θ]5᾽ ΒΘΒΡΟΠΑΘΙῚ ροίαϑὺ ἀρχὴν, ααδ6 ἀἸοιθα} ΘΟ ΘΠ 
6556 8.6 Τ]8 618 ἴῃ βίαία, 400 ζαϊὺ 40 1π|010, ῬΘΡΠΠΠΘΥ6 δα 25 μευιίϊ- 
δυῆι, Ἰᾷὰ οϑὺ δὰ 1υγτὦ οὖ οἰδοϊα γΘρῚ5 δανθιβαβ. Οἶγ 65, ΟἸΥΙΠΤΠΘῈΘ 

Δάν ΘΙ 515 ΓΟΡῸΒ, ὉΠ46 ἸΤΩΡΟΘΙῚ απδθάδτιῃ [ον ταῶ παβοῖύι!", απ86 Οὐ] πὴ 
ἴῃ ῬΘΥΥΘΙΒΙΒΒΙΠΩΙΒ ΟἸΨΙΠΠῚ ΤΟΥ 5 ροβδιὺ 8886. βαῖγα. ιθοίθ αυ]- 

θη. θὰ αὐυἱὰ νϑηδθ ἰθρθϑ 5'πΠ6 τηου]υ5 ργοβοιαηῦ ἢ Οοηβθ- 
απθϑύαι" ρΓοΐδοίο βρθοίθιη δὺ ποιθθῃ 8ΗΓ6 1 ἹΠΠΡΘΙῚ ΟὈ ΙΠΈΠ1556, ΥἹΠῚ 

Ἰρϑαπὴ οὐ, αὖ οἰαγιαβ ἀἸοδπι, γΘΙΙΡΌ]Ιοατα ἰοίᾶπη δ] υβαθ [ῸΓ- 
Τηϑ 1 [ΙΟΘηὐϊἃ, Οἰγπιπὰ [Ὁ1558 Βα ]αύατη. Εὖ ΠΙΒῚ δύ ραα}νῚ γοϊ τη 8, 

ῬΘΡΌΡΠΔΙΘ ΘΟΠΟΘαδΔΙηῈ5 ορογ οί, απο [ΥΟΟΓΡῚ ἸΘρΊ 5. ποὴ ρᾶ- 
ΤῸ 16 αἸοαπίι, αποα π60 8115 [0015 τοβροπαθὺ, (8115 δῦ 8, 1, 

ὅτι ἐν Σπάρτῃ μάλιστα πείθονται ταῖς ἀρχαῖς τε καὶ τοῖς νόμοις, 

ἴσμεν ἅπαντες. ὥρα Θἰϊδιηϑὶ ἰού ἰδπὶ γϑῃθιηθηΐθ ἤπ]0 ΟΑΡΙΙ 
ῬΟΡαρΠδηζα ΠΟ ὙΘΡΟΙΓΘηὔ}", ἰδῖηθη να]άθ ϑυβρθοίαπι σνἹ 61] 
ἀργοῦ. Ῥυϊτηᾶ τη ὁ ΘΟΠΒΙἀΘΡομη5 νοῦ: ἣ Σπάρτη, τῶν ὀλι- 

γανθρωποτάτων πόλεων οὖσα, δυνατωτάτη τε καὶ ὀνομαστοτάτη ἐν 

τῇ Ἑλλάδι ἐφάνη : ἀποπηοάο ΠΒᾶθ6 οοηϑθθηθπηῦ οὐτῃ 5. 6 οὐ 7, 
ἢ] ΟΔΡΙΙΒ ἢ Ργδοίαγθα 51 δπὶ τηυ]ία ΓΘΡΙΘΠΘηΒΡαΒ δγδῦ 
ϑαοίον, αὐ]ἃ βὐυ τι 80 ᾿π|010 αἀπδπη ΒΙρηΙΠοδίϊο ἰδ 15 οὖ νυ ὑα 5 
οπὴ ἰδηΐο ὙϑυὈΟΥ τὴ 5ρΙοπάογο ἢ Δαἀάοπάσπτῃη οογίθ οὐαὺ πρώην 

Υγ6] ἐν τῷ πρόσθεν δῦ 511|1186 γουθυτῃ : οὐ ἀθίποθρθ ἀϊοθηάσμῃ 
ἐπιτηδεύματα τῶν τότε Σπαρτιατῶν. ῬΔΥῚ τη Ρ6Γ ἰούπμῃ [10 1Π| 
Ῥγδθίθυιο ὑθῦρουθ οἵηπηΐα οὐαπὺ οἴουθπάδ, Π1}1] δαίθηη ῬΓΘΘΒΘηΪ,, 

ὨΪΒΙ 51 αὐ]ἃ νἱδιρουαγούι. Ηοο 5] οοτηραγδίϊοπθ ρθι ἐούππι ᾿ἰθττιπὶ 
ἀδαποίδ, ἔβοϊββϑῦ, τη α]ῦο οἰ ογ 6 ἴῃ Ιπο6 ροβαϊβδοῦ οὐ βου θυ πὶ ΠΟΡΏΤΩ 
ΥἸΡΓαύθιη οὖ 84 ρυδυυτη ἰὩρ505 {ΠΟΥ ΠῚ πη0165. [ἃ 1086 νἱάογ 46- 
Ὀυϊ: οὐ 45 πο γἱάοῦ ἢ θα ἴπ ἴᾶπὸ ραγύθιῃ ρ]05 ἀπδπὶ 5815 
αἀἸοξιπ οϑύ.᾽ἢ 



ΧΙΥ͂ ΡΒΑΒΡΑΤΙΟ. 

“ς ΑἸΐονατη, ααοά ΑἸΧΙ, ΔΙ 1ΘΠΊΒΒΙπιο ἰοθ0 1Ππ4 οαριιῦ 6556 ἸΠΒΘΡ ΠῚ, 
ῬᾶμΟΙ5 Θροῦ γϑυ 15, αὖ Παὺ οἰαῦαΒ. ΜΙπὰβ πϑίηρθ οἰϊθπαδγοῦ, 51 

ΟΔΡΙῸ ἀθοίπηο βαδ]θούαμη οϑβού. Νάχῃ πϑαπθ δα ἤἥπθϑι 1115 ΟΔΡΙΙΒ 
46 τηοάοβίϊα ᾿πϑχὶπ]6 ΘρῚὑ1", ααϑη ΘᾺ ]1Ο] ΤΠΟΙῚΒ ἀἸ5010]1η8. 1ηΐΓ0- 
αἀαχοΙίαῦ, ααᾶἃ ἴῃ πηοασδύϊῳ ᾿ηϑαηῦ κοινὰ ἀγαθὰ καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν 

πολέμῳ, αὖ Ὀδ6π6 1παϊοαῦ διοίον. ἨΗΪ5 οοηίγαγιῶ οοηϊηθῦ ἸοΟβ 
ΒΡασα8, αὖ ΓΔ ΟΠ] 1π|5 ροϑῦ 11 [ΌΥΥῚ ροββθί. θα δὺ ὑἀπάθοϊμηο οαριίθ 
1501 5101 (δοϊαμ δ] οη] ποη οὐαῦὺ ἰοοιβ. ΝΠ] γοῦὸ ΔΌΒΌΓΘΙΏΒ, 

αυδη) Π]66115 1ηἰΘΡοβιύδιη θ5586. 115 αυσδθ δ Ἰυΐῶὼ οὖ ΤηπΠ618, 

γ6Ρ15. βρθοίαπί, αὖ Ἰἰοοα5 ᾶπι 816 ηπ8 θϑτ τΤϑααδὺ οὐϊδπὶ ΤηδΔΡῚΒ 
Βιθρθούίδιη.᾽᾽ 

τὺ 116 αὐτάθηη, 41 οοίθύα ουηπῖῶ Δ ΘΠΟΡΠΟΠἰ15 Ῥυϊαι οὐ, οαραῦ 
ααδυύαπῃ ἀθοϊηθμη, αποα [μΘα Οὐ 1015. ὑθιηρ ΟΡ θ8 ΘΟΠΥΘΠΙΓΘ οὖ 1115 
ὉΟΙΩΡΟΒΙ ΠῚ 6586 νἱάθίαν, αὖ Ῥοβίθι οὐ Χοπορῃοηίθ ἰθοίουῚΒ 
ὉΒΟΙΙρίαπι ἴῃ ἤπθ 11061}}1 οὖ 80 ΠὈγασο ἃπίθ οἀραὺ ροβύγθαιατη 
Ἰηβουΐδιη ΔΡΡΘΠαΙΟΘπὶ 16]6 010. Φρα 5], αὖ Βαραδ 6Ο]]ΘρΊΠη5. 6 Χ 
γοσδ θυ οὐ πὶ απο ἀπάδτη ἀδὰ πουῦϊο, ὑούτιϑ [10 611ὰ5 πο δῦ Χϑηο- 

ῬΒοηΐ5 δῦ Χοπορῃοηΐθαθ δοίδίβ, ἤθ0 ρούϊαβ οαραὺ δηθα]ΟΥῚΒ 
60 5Βἰδύπθηατη οϑὺ βου ρύουΙβ οα] αϑρίαπὶ 48 γθθὰθ Θραρίδῃου τη 
6586. Ῥδιυ θα δὴ, Ὁ Ἰθούίογθ Πυ]ὰ5 [106}}1 δι τηϊπθπᾶδβ θα 65 

Θραρίδπουιη Δ αἀἸύδτη 510 αὖ ΕἸ ΡΙΠοριβ Ογγορδθαϊδθ 84 τηϊπαθη 85 
Ἰδυάθβ Ῥθυβαυατη. αὶ αασπὶ ΒΟΥ θΘΠΑΙ 1ηἸϊαπη [βοουθὺ 1Ὁ] Ἱποῖρὶῦ 
οαραῦ αυϊηύατη ἀθοϊμηαπι οὐ δι τηδρΊη θη) ΔΡροπουθὺ 486 δά ἤπθιη 
ῬΟΠΘΙΘΙ βραύϊμιμῃ ἀθθββού, δ] 1ουἹ ααδη ορουίθαῦ ἰοθο πδθο βαῃύ 
Ἰηδογία. πδθ γϑί]0 δχρ]]οδηάδθ πὰ]ὰ5 ΑἸ οα] α 5. 51 θὰ] ἀρ ἢ- 

ΟἸΟΒΙΟΙ γἱάἀθαύμ!», βού5 οοηβίαῦ ἀραιὰ ροθϑίαδθ βᾶθρ6θ ΘΧ τηϑι 0 1η6 
1Πδΐοβ. Θ556 Ὑθιβιι8, ΠῸ ἤΠοίο. 80 115 ἃ] Δβου  οΓοπύ, 564 ΔΙ1ππ46 

γθρϑύϊοβ, βῖσθ δου πη 4θπη θοθθηὺ Ῥοθύδυ τη 5106. ΔΙ]ΟΥπι, δία 16 
1ρ86 ριδοῖ. δα Οὐιητηθηΐ. Ρ. χὶχ Πιορθηΐβ [ΘΙ] ὙἸύαθ Θοου 5 

ΔΙ ]Άμα ΟδὕΘ ΠῚ Δ βου ρύδμη 6888 Ὑ]ύαθ οαὐυδάδιη ΕἸ ΊρΙάθαθ ρα - 
Ου απ, ααδθ 1118 ΟΥ̓ΔΕΟΠΟΠΙ ΠΟ τηϊπὰβ δὈδι4θ ᾿π θυ ατηρὶΐ 
ασδπι ἢ] 18 ΒΟΥΙΡΟ οἀραῦ ααδιύατη ἀθοίτηπη ᾿η θυ πηριὺ οὖ ὁ0η- 
Ταϊαῦ οἸπηθηη 1106 ]] πη}. 

ᾧπθπ απο ΧοΠΟρΡΠΟηΙ5 οὐ θα! ἀθυαπῦ Ἰὰπὶ ῬΟΙΥΙα5, ἀυαδΠην 8, 

αὖ ἀἸούσμη δὰ 1, 2, οοηιμάθηβ οαπὶ Αγβίοίοϊθ, οὐ Ρ] αὐαν οι. 

1 ῬΘΟΌ]Π]ΔΘμῚ 1111, αὐ ἀἸούαπι δὰ το, 8, ορίπίοποιη 46 Ποῖ ρῸ 

κατὰ τοὺς Ἡρακλείδας γενομένῳ ἰηϊογριοίαία!, πΠΘΙΏ0 Θυθυθ Θ 

Ῥαῤδθϊν Τυα]Ἰοῖαπι ΤΠ πη θ}11, οἰΐαπι ΘΟ ΠΘυν]θοΡο Ρ. τοὺ ργοθδίθμ. 

Νῶτῃ ᾿ΠὈΓῸ5 8] ἈΠ] 818, αὖ ΒΘΠ.]16]1 ἴπ ρυοοθηῖο ἀἰββουύ. 46 
ῬΠΔΙΑΡΙ46 γον 15 αἴα!', ἰδ οϑὶ δηθααῶ αὖ Οα1 10515 106 15 παΐδ 
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γιάραίαν, βαπίααθ Πα] αβιηοἹ ὑθβῦθα5, 41] 1051 7τὴ τἴὰ βαηὺ ἀθοθρί 
αὖ αἰχὶ ργαϑῖ, δα Οομπηπιθηΐ. Ρ. Υἱ, δ!ασδηΐο Ρ] ΓΒ οιθηάδ οἰϊδτῃ 

Ιονυίογα ἐϑ!απὶ Γαι πὴ 1Π61018, ααστη ΒΘ Ρ6 ἀπάτη ΔΙ Ρ Πα 6 γο- 
οδθαϊατη Δ Πιρ|85 τἀ δύ ριιδῦ ΠΟΥ ΙΟΤ Τα Ἱτ ΡΟΒ(ΟΥ ΙΠΊ ἀἰΘΟἸΔΙηΔΙΙΟΠΘ6Β, 
αὖ ἀθ ἔογιηᾶ ἐπιμελοῦμαι, απ ἴῃ ᾿οο αφαοααθ βουιρίο βοία οὐ πθηΐθ 
οοπίρῷ {Ππ6 αὐ] ποη ᾿Ιοϑὺ ρΓοΟρίϑυ' ΠΤ ου πη οὐϊδτη ρα γϑίθι θ5 1η46 
Ὁ ΤΠυογαϊά6 οχιραδιη ἴῃ θὰ Πάθτη, ΑἸχὶ δὰ Οὐμηπηθηΐ. 1,1, 10, 
Ῥ- 1ο, 101 ἐγ685 1ΠΠπ|5 1πᾳ 1010 γ θυ θῈ5 ΕΌΤΊΡΙΑΙ 1Πδἰο5 σϑάδυ ραὶ, αὖ 8110] 
ἔΌυη15 ἀσχαλᾶν, προτελίζειν οὖ 51.105 δ ΠΠατη ροθύδι ατη Ῥθοοδ 5 
ἴῃ ΠρΡΠΙσϑηῖα 1π ΑὉ]146 ΘΟΙ ΠῚ ΘΟΠΥΊΟΙ ΠΡ ΘΙ ΙΗ. 

ΕχΘΩΙ ἰδηθη γ6] ἤπ]Ὸ ΒΟΡΙΡΟΟΥΊ, ἀΌΘΙῺ ἴῃ δηποίαιοῃ!θιι5. Ὀ16- 

γιΐο αἰχὶ ΧΘπορΠποηίθιη, ΠΟΠΠ 18 αα86 γ68] 80 1110 8]16ηὰ υἱάθ- 

ΤΘηἑαΙ", τὖ ξὺν 56Ιη6] 1] αὐ 2, 1 ; που Ῥ]Ὸ ποι 6, 3: καὶ ἂν ῬΓῸ 

"ἢ. ὅ: οὖ 1ο,.8:-1ἰ,.5, παλαιότατοι οὖ σχολαιότατα, 1ῃ αὰο 

Ἰη θυ ροβιθαπὶ ὁ 18π| Ηδβ8 Διοζΐο68 γο0]. ἴχ, Ρ. 233; 1, ἃ ῬΓΌΒΒ 
Δ] ΙΘηυτη 1πα]οανγο δύ οὖ ΠΠὈΤῚ ρου ρϑίαο {ἈΠ} πὲ. 

ΤΑΌΘΙΙαπι ἀ6 ΓΘ ΡΌ]οα ΑΥὐΠΘηΙΘπβιαπι, γ6] ρούϊαϑ ΓΓαστηθηίπ 
1106}1}1, ααἱρρθ θδάθιῃι ραυῦοαϊα δὲ ᾿ΠοΠ δῦ], αυδηὴ 1π1010 Οθοομο- 
ΤΉ1ΟΙ ροβιύδιη (δ ίθπαβ, αὖ ΟἸΧῚ ρυδοῖ, δα Οοτηπηθηῦ. Ῥ. χῖν. ἰ8}- 
αυδηη ἹΠαΊΘΘΩ. 6]15 οὐτὴ 1115 ΘΟΠ] ΠΡ ΘΠΑῚ ποίδαν!ὐ, ΘΔ ΠΠ51 615 
1η1010 ροβιύα ἰδ παυδτη 46 γ6 ποίᾷ ῬγΟΠοτηηδ τοῦτον τὸν τρόπον οὐ 
ταῦθ᾽ ἑλόμενοι, αὰδ6 δ Δηϊοοραθηία ααδοάδιῃ βρθοίδγθ νυ] ἀθηΐαυ, 

ἔδυθπάα ρυΐοθῦ, ΧΘπορμΟμΌ5 ΠΟ 6556 ῬΥΠΠ5 ΡΟΙΒροχὶὺ ΟΠ Π6146- 
Τ5, ΘΟ] 5 ΘΡῸ αἰβραϊαίο πο πὶ) ΓΈΡΟΙ ροϑῦ ἤᾶποὸ ρῥγδϑίδ.] Πθιη, 
᾿Ἰιοθίψιιθ ἀ6 δὸ 146π| “10 ογ6 αποα ἀ6 ΤΊ ΠΟΥ 1415 ΠΌΤ οοἴδγο 1061} 
ΧΟΠΟΡΠΟΠΝ {ριθαῦο Δ Ὁ ΠΟΠΠΙΠΠ15 αἰχιὺ Δία Γ 6 ]]Π1ππ5 για ΤΟΥ - 
α1615 Ῥ. ΧΙχ. δα. Αὐπο]ά,, ὅτι οὐ Ξενοφῶντός ἐστιν ὁ χαρακτὴρ 

μόνον οὐχὶ βοᾷ. υοά τη] 015 οβίθμαιῦ ΑἹ]. Βακὰ. 1π 115 απ88 
ΘΧὮὨΙθαΙ ροβύὺ Θοῃ ΠΟΙ 61 ῬΥΟΪθροηθηα. Εὖ αυδπαθδιη πθιηο αἰχ- 
ΟΡ Ο]5 5:ὺ πθαὰθ 41 Ποὺ ἃραὺ δῦ 1ῃ ὙΘΡΌΙΒ δαὺ ἴῃ ΤΘθῈ8 
4υϊοααδπι 50 ᾿πγθηΐαγιβ 404 ἀαοίογοιη ργοάαῦ, ἐθιηρου 8. ἰϑιη ἢ 
αποα οἱροα 510 ΒΟΥ ΠΡίπ5. 6] αΒΠ041 Παθοὺ ποίδϑ αὖ δηΐθ ῬϑΙΟρΟΠ 6511 

᾿ς Ὀ6Ι1 ἤπϑιὴ Θοπηροβιζιτη 6586 οὖ ΟΠ ΘΙ ἀθυ 5 Δηϊ πη ἀνυουῦ οὐ 48] 
Ῥοβύ ῃυπο οὐ Ποβοῆθυαπι τη 1)141115 (ἀούς]ηρ'. ἃ. 1841, Ὁ. 409--428, 

οὖ ροβίθϑ 1π δοιηπιθηζαίοπθ 46 ΤΠπιον ἀ146, Ρ]αΡῚθα5. 46. 6ὸ ἀϊβρυ- 
ἰανιὺ Βοθοίκ 5. Οθοοη. Αἰπθη. νοὶ]. 1, ἢ. 433--, θὐϊδπιθὶ ἀοοῦγα- 

{05 ἀοἤπιτι πϑααθαῦ ἰθιηρὰβ ᾿ηὐθυ]θοίαπι, σαὰπη θὰ. απ 6 2, 1 ὃ, 
Βαπύ 4Ὧ6 Θοτηοθαϊδθ ἸΙοθηὐϊα ἸΘοΊθ5 οοοΡοῖία δἃ οογέαμη ααθπ δ ΠῚ 
ΔΏΠΌΠΙ ΤΕΥΟΟΘΔΙἿ, 51 ΟΠ 115 ΘΟΙΠΡΟΠΔηΐα" αὰ886 46 ΘΟ θα8. ΠῚΒ 
ΘΟ, ΠΔΌΘΠΊ.5, ΥἹΧ Ῥοβδιπέ, 8118. δαξομα 1Π 6 1οα ΠΙτη5. οὐ ᾿ρϑ88 



ΧΥΙ ΡΒΑΒΒΡΒΑΤΤΙΟ. 

διηῦ Ἰποοῦία οὐ οὔϑουτα. Δηΐθ Ῥϑίοροπηθ81} 61} νϑῦὸ ἤποιι 

ἵγδοίοβαπιο ΑὐΠ ΘΠ Θη565. ἸΠ 6101] Θχρϑαϊοπθ 5᾽ΟΠΘη8Ὶ Ὁ]. οἱ, 4, 
[Ὁ1556 Βουρύαμῃ Ἰρϑιτη 6] 05 ΡΓΟΙὺ Ἰηϊ πη, ΘΙ 1,11,4, αὖ 2,1, ἰδὰ- 

ἀδηΐαν Αὐμθηῖθηβθβ ἰδπαύδιη εὖ διασωζόμενοι τὴν πολιτείαν οὐ τὴν 

δημοκρατίαν, ᾿ἸΒ4ΘΙΠΠ116 1,5 16. ΒΟΟΙΟΡΆΙη 10 ]οΙατη οὐ 2, 2, 3, 14, τό, 

Τ]Δ15. ὑγΙ θα] ᾿π ρου Ἴατη, π66 απᾶθ 5} ἤπθϑιῃ μαθϑὺ 5, 12,15 468 
ἀτίμοις, ΒΟΡῚΌΙ ἃ ααοαθδιη ρούπθυ αηῦ οαΡΌ]5 80 ΤΠυγβπαᾶγο ΑΠΠ6η15, 

40 ἴδοίο ΑὐΠ θη θηβο5 βδοαπάσπι Χοπορῃοηύθιῃ Ηβύ. ΟἹ". 2. 2, 11, 

τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους ποιήσαντες ἐκαρτέρουν ΟΙΠΠΙΒη 6. ΘΟΠΟΙα 

ΑΥΠΘπδυ απ ρῬοίθηίιδ. 
Οθύθγαμη αππτῃ ΒΟΡΙρύμϑ διὺ 1106]15 αἸα!οούο Αὐἰἰϊοα Τ᾽ ΘΟΘΗΓ]ΟΙΊ, 

ΤΟΥΥῚ ποη Ρούαϊ( απο ΔΙ] ποὔϊ65 1Π]αύππη ἴῃ ΠΠΌΓΟΒ σσ ῬΓῸ ττ, 8] 
ῬΙθραη] 6 βουγαῦο, αὖ οοηβίδηθοι σὺν ΒΟΡΙΙα], ΠῸΠ ξὺν, ΠΘΟῸΘ 

8118, απιϑοάδϑηι γἱῦϊδ, 8:6 Βδύι}} 1,2, 18, 20; 2, 6, 15, 17, ῃυ]08 

διθύθ 15. ΒΟΥΊΡΟΟΡΙ ρούπογ αηὖ τ πα]. Αα [οριηδιη δαύθτη [1061] 
αυοα αὐἰθιπού, 814 014 Τα Παϑῦ ρυϊμηδ ὙΘ Ὁ] ρούΒοηδ 1, 12; ἐποιή- 
σαμεν, οὗ 2, 12, οἵτινες ἀντίπαλοι ἡμῖν εἰσιν, ἰᾳαπαθδπη ΑὐΠΘΗΙΘΗΒῚΒ 

Ἰοχαδύα!", δἴϑι γα θ 5 46 ΑὐΠΘΠΙΒ αὐτόθι (ἸΟΙ 1, 2, 1Ο, 12: 3, 1. 
ἰϑπασδπι 8101 πᾶ 60 5᾽ηὐὺ βου ρύαβ. [ἴθτῃ ρυῖπιῶ οὐ βοοπηάδ ΡγῸΠο- 
ΤΉ] η15 οὖ γΟΥὉΙ ῬΘΥΒΟΠδ 1, ὃ: Ὃ γὰρ σὺ νομίζεις οὐκ εὐνομεῖσθαι; 

αὐτὸς ἀπὸ τούτου ἰσχύει ὁ δῆμος" ο: Εἰ δ᾽ εὐνομίαν ζητεῖς, πρῶτα 

μὲν ὄψει κιτ. λ. το: Οὔτε ὑπεκστήσεταί σοι ὃ δοῦλος" 1ι : “Ὅπου 
δ᾽ εἰσὶ πλούσιοι δοῦλοι, οὐκέτι ἐνταῦθα λυσιτελεῖ τὸν ἐμὸν δοῦλον σὲ 

δεδιέναι" ἐν δὲ τῇ Λακεδαίμονι ὁ ἐμὸς δοῦλος σὲ δέδοικεν. ΤΏΙΩ 

ῬΙυΓ 115 νου Ὁ] 3, 5: Φέρε δὴ τοίνυν, ταῦτα οὐκ οἴεσθε χρῆναι διαδι- 

κάζειν ἅπαντα, ὉὈῚΪ, Π151 Δα ἀἸύπι ᾿Αθηναίους, αὖ 5. ὃ : Πρὸς δὲ τούτους 

οἴεσθαι χρὴ καὶ ἑορτὰς ἄγειν χρῆναι ᾿Αθηναίους, δἃ ᾿Ἰρ505 ΑὐΠΘΠΊΘΏΒΘΑΒ 

τοίου θπάσιη νἱἀοαίαν οἴεσθε, αὖ αἰχὶ δα 1, ὃ, 46 ααϊθὰδ ἰδίηθῃ 
[οΥἐϊα 8101 ΒΘΙΉΡΘΙ ροβιία ρϑύβοπα οὰτη μδὸ βθοιπάδ, ΠΟ Τη8ΟῚ5 
ΘΟΠρΥιΙὺ αυϑη οατῃ ῬΥτηδ, 46 σ᾽ τηο04ο0 αἰχΙ. υδπασδηι απ 

ἤδθο (ὐδβίβι μα διῦ οοῃ]θούαγα, 4] 516 οὔϊϑπι 8. 9, οἷόν τε ΡΓῸ 
οἴονται, Οὐδὶ ἔρΘαΌΘη5 ἴῃ ἸΠ ΘΥΓΟρ ΠΟ ΠΙ 5. οϑὺ οὐκ οἴει, 564 ἰοσαπι 

Παθϑὺ οὐϊδτα {πα οἴεσθαι χρὴ γ6] φῬοίϊυβ δεῖ χρῆναι, 46 410 18Π| 
Θορ μη οοριίανιῦύ, αὖ πῶς οὐκ οἴεσθαι χρή; οδὺ (ὐοπιπηθηύ. 
2, 1,195 ἴοθο ἰδπιὶ ΔΠΟΙΡΙΔ αὐ ποη 11οὐ, πρὸ ἸηδρῚΒ ἅπὸ ρογί- 
ΠΘΥ6 ΥἱἹαθίαγ αποά 2, 5, οϑὺ ὁπόσον βούλει, οαϊ, 51 Τϑοῦθ Ποῦ, 
οοηΐθγθηάαπη ρυϑϑίθυ. 818, εἰ βούλει ἴῃ Θ΄τοΠ15 ροϑῦ ρ ϑοΔ ]ΟΠθτη 
Ροβὶίο βουϊρίο ποη ἰοπρθ 80 ἰηϊΐϊο, κἂν μὴ βούλῃ ἀρὰ ῬοϊγὈίατ 4; 
44, 5, οὖ 5: πὲ τηυ]Ἱία ἴῃ Αθπθδο Τϑοίϊοο, 46. απο ᾿πΐτα ἀἸοδπι 

δα ΗΙρρδγομίοσια. ΑΌ 11 δυΐθια βθουπᾶδθ θ᾽ 7815 ῬΘΡΒΟΠδΘ 



ΡΒΑΈΒΑΤΊΟ. ἀλλ Ή τ 

ΘΧΘΙΏΡΪΟ 51 ἀἸβοθαϊθ, αἴθ βθουπάδ ΒΙηρΊ 8.15 ΔΠ]ΠΟα αν [106] 
ΒΟΡΙΡΟΟΥ, 15 ποη ν᾽ ἀθαίυμ 6556. Αἰ ΘΠΙΘΠΒΙ85. 

Πόροι ἸπΒοΥῚρύαβ. [106}}5 αασπη τῶ 510 ΘΟΠΊΡΟΒΙ 5 τὖ ΒΟΓΙΡΙΟΙ 856 
ΑΥΠοπΙθηβοη Ῥγο ίθαίαν οὖ ΑὐΠΘΠΊΘΗΒ65 4, 1. 32, 40: 5, 9, 10, 

ΔΠ]Ποαυδύαν αὖ οἶγθ8, Χ ΘΠΟΡ ΠΟ Γ15 θ556. πρααϊ, 51 ἴαἰβα βαηὺ α.86 

παγγαὺ ΠΙΟσΘΠ65 ἰ,. 2, 59: Καὶ Ἴστρος φησὶν αὐτὸν φυγεῖν κατὰ 

ψήφισμα Εὐβούλου καὶ κατελθεῖν κατὰ ψήφισμα τοῦ αὐτοῦ. 556 

ααύθηῃ [αἰδῶ ραν πὰ 181 ΤΟ ΟΠ ΠΠ5 ΡΟ βροχι τη ἀϊβραΐαθοπθ 81 
ΘΧΒΙΌΙΙ ροβὺ ΟΠ ΠΟΙ ΘΡῚ ῬΥΟΙΘροτηθηδ, οὐ 1)Ί1ΟΘΘΠΙΒ5. ΘΥΓΟΙ 6 ΠῚ 580- 

6586. Ῥαΐδηβ ἱποΡΘ α10116 Τ1πἀϊοανιῦ Κα θα] ατη, [)οτη οϑύ ἢ 6 Π15 ἀθηημ τη 

αϑίδίθ οἰδυ απ, 6χ! δαοίου πὶ δχϑ 586. ΧΘπορποηῦ. ϑθά οἐϊδπη 

Τα Τα ΠΟῚ ΤῊΪΠΠΒ 6556 ἰααϊοβαμη οογίθ Π)ϑιηθίυαβ ΜΆρΡ65 οΓ6- 
ἀἸάἀοΡιῦ Πθοθϑβθ δϑῦ, 46 απὸ ΠΙορΘη65. Ρϑα]]0 ἃηίθ 5. 11: Τέθνηκε 
δὲ ἐν Κορίνθῳ, ὥς φησι Δημήτριος ὁ Μάγνης, ἀ16Π1 1056 ΒΘα.ΙῸΙ 1 

ΥΘΙΒΙΌτι5 δπίθ [5071 [Ὡ Ὀ 1] 8 ῬΟΒΙΓ15, αϑτὴ Π1Π1] δῦ ααοα οοπῇγτηϑῦ 

ῬΥδοϑύθ ἤυπο ᾿ρϑατῃ Πόρων ΠΠὈΓΌΠη, ᾿η α00 αποα 2, 7, οϑὺ καθισταῖ- 
μεν, αὖ ἀποτελοῖμεν 4. 36, Ἰὰ 18π| ΟΠ ΠΘΙάΘΥ 5 ἀπὈιίανιῦ αἰρτη 

1ηΐρι" Δρτηθηΐδ Γθυοοδῦ Δύμθηαθ ΧΟΠΟΡΠΟΠΟΙ5. ἃῃ 8161 ΘΟ ΟΥῚΒ 

γοίου γί, ααὰη τη ῬΓΟΪΘΡΌΙΉΘΠΙ5, 4886. ῬΟΒᾺΙ ροβὺ ργδοίδἐ! 6 τη, 
ῬΓΙΟΓΘ ΓΙ. Ῥγϑθίμ ϑβϑύ γα ηθπι, οὐ 16] ] τὴ 1π σταύϊδπι Εἰ Ὀ.}1 ΒΟΥ 1Ρ- 
ἔππὶ Ραϊαββθύ, ΠΡ ΠῚ ΤΘΡῸΤῚ 1 ΡΘΡῚΠ αὖ ΧΘΠΟΡΠΠΟὨ 5 ΘΟΠΒ1115 
[0116 ΘΑ ου θῦ, θὔϑ 81 ΤΩ] Πη05 ΓπΠ]ββθηῦ τηϊγ ἃ αδΠη απ 8 6 ΟΑΡΙΐ6 2 46 
τηθέοθοιβ αππϑ πὶ Ῥ] ΟΡ ΠῚ15 ΑὐΠθπα5. ΘΟΠγΟΟΔΠΑΙΒ, ᾿πίθ θα ΠΤ] ΟἾΥΘΒ 

ΑὙΕΙΟΙ ΡΓῸ 115 ἴὴ 8016 ριιρπδηΐθβ ΘΙ οηΐ, δχροβιία ΘΧϑιδυ 
Βοθοκῆϊαβ Οθοοη. Αἰμρη. νοὶ]. 1, Ρ. 781 5θ0ᾳ. Νραᾷθ οῃηθι ΘΓ 5 
δα Πᾶπο ἀθ Επθυϊο ἀο]αύιβ ἔπιββθῦ ΟΡΙΠΙΟΠΘΙη. Π1ΒῚ [5111 46 γϑνο- 

οαΐο Αὐπθηὰβ ορο ἔπιθι} Χοπορῃοηίθ ἴα θυϊαθ πάθη Παθαϊββού 
αΠυδ ΠΟ ΤΩΘΥΘΙῚ ΒΌΡΥῶ ΟἾΧΙ. [056 δαΐθπι [106]}π15, ου}ι8. ΘΧΟΡ- 
ἄἰππὶ: ᾿Εγὼ μὲν τοῦτο ἀεί ποτε νομίζω, ὁποῖοί τινες ἂν οἵ προστάται 

ὦσι, τοιαύτας καὶ τὰς πολιτείας γίγνεσθαι, διὦ νοΥθαηι ἴθ οοηγθηϊῦ 

ΟΠῚ ΒΌΡΡΟβιΐο νυ ορδθάϊδθ ΘΡΙ]ΟρῸ ὃ, 8, σα: Ὁ ποῖοί τινες γὰρ ἂν 
οἱ προστάται ὦσι, τοιοῦτοι καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτοὺς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίγνον- 

ται, ΧΘΠΟΡΠοηΐθ θη 6ΠῚ βθηϊθηςαπι ρδ11}10 ἰοὺ οἱοαααίο 10. 8, 
1. ὃ, ὖἡ᾽ 5,12 αἴι86 διηύ: Εἰ δέ τίς με ἐπερωτῴῳη.---οὐκ ἂν φαίην, 

ΒΙΠΉΠ18, βαηὺ ἈΘΙΡ. [,8Δ064. 14,1: Εἰ δέ τίς με ἔροιτο---τοῦτο μὰ 

Δί᾽ οὐκ ἂν ἔτι θρασέως εἴποιμι, Ὠθα6 ΓΘ Όὰ5 ἀθ ααϊθι5 ἃρὶὺ Ἰηρ6- 

ἩΠῚπΠῚ| του: Χ ΘΠΟΡ ΠΟ δ ΠΘαΠΘ ΘΘΠΘΙ 6 ΒΟΡΙ6Π4]. Νδῃ οὐ Χϑηο- 
ῬἤΟη 8115 Ῥούμιβ ΓΘθι5. Ορουᾶτη ἀθα1ὺ απᾶη 46 ααϊθὰβ ἴῃ ΠΟΟ 
ΔΟῚ" ΒΟΡΙΡίο οὐ φ'Θῃι5. ΒΟΓΙΌΘΠ6Ι 181 ΥΥ ΟΙΒΚΙΟ νο]. νἱ, Ρ. 98, 
ΟΥ̓ ΑΓΙΟΠΙ 51ΓΉ1}1} 5. νιβατη ἀποὺ ἃ Χ ΘπορΠμοπΐθο. Οιθὰ5. τηυ]ΐο 

Ὀ 



ΧΥ ΤΙ ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ. 

ΘΎΘΥΙαΒ. ΔΘ ΠΘηἴαπὶ 84 ΔαΙΠΘηαπὶ οἱ ἤσππο [16] ᾽ πα ϑοοθα!ὺ 
αποα 6Χ ἐθιηροῦιμι Τύϊοπθ Ῥϑίθπασμη ΠαὈοὺ 5, ο : ᾿Εγὼ μὲν οὐδὲν 
ἂν οἶμαι θαυμαστὸν εἶναι εἰ καὶ πάντας τοὺς “ἕλληνας ὁμογνώμονάς 

τε καὶ συνόρκους καὶ συμμάχους λάβοιτε ἐπ᾽ ἐκείνους οἵτινες ἐκλι- 

πόντων Φωκέων τὸ ἱερὸν καταλαμβάνειν ἐπειρῶντο. ()ὰυδ6 αΠτ5 

Δ ΠΠ0115. 108. ΘΧΡΙΙοᾶΡ 6 βυπἀαϑυϊηῦ 405 ἴῃ 8 π ποία! Π6. ΤΩΘΙΠΟΥΔΥΙ, 
αὖ δ ΧοΠΟΡΠΟΙ 5 δοίβίθμη, ποὸη δά ΟἸγΡ. 1οϑ, 3, ροββθηΐ 
γοίουυί, 410 ἅππὸ ἰθιηρίαπι ΠοΙρμἴοαπὶ Ῥ]οσθηβθ5 τ ]πθραηΐ, 
ΠΟΙ ΟΡΒ ϑϑὺ Θχροῃηΐ, 51 ΟΠ Π]5. ΡΟ 1η [106110 ποὺ δ Χοπορθοη- 
611, ΟἸ] 5. ΠΟῚ οϑί, γϑίθυθπαο ροβιίῷ ῬΓῸ ρδγαϊύω δῦ μαθοπάδ. 
Νδιη πθαὰθ γϑῦρα 111 4|18πΔ Δαπηπηῦ 1π οι Ῥ οὐαί πθμη ααδπῃ 
ῬΘΙΙΟΟΙ ἃ ῬΠΟΘΘΏΒΙΡΒ. ἐθΠ}0}1, πθαὰθ ῬΗΟΟΘηβῸ5. 8110 1ἃ ἰθιηροῦθ 
ΤΟΙ αθγ αὖ ααδίῃ αὰ0 ἀπάτη δχϑυποίαβ οραὺ Χϑπορποη. 

Αἰαπθ ἤδηο ᾿ρϑϑιη βθπύθη διη τη] 15 ἀοίθπαιῦ Ἡ. Παρθπαβ ἴῃ 
ῬΘου]ΙαΥῚ 486. μοο 1106110 αἰδβου δθοηθ, δαϊύα ἴῃ θρμθιμουιάθ Βανὰ- 
ΤΊσδ, αἀ8.8 ΑὙΤΌ 86 ΠΟΙΏΪΠΘ ΟΊᾶΘΟΟ 705 Ἰπβουρία ργοαιϊὺ ἨΘΡΌΙΡΟΙΣ, 
γ0]. 11, Ρδυύ. 2, Ρ. 149-167. Θυϊ αποα παπὸ ΠΙὈΘ τὰ ΡΡῸ ἀυᾶ- 

γαη παρθῦ οὐϑυοπαπι ἱγδρτηθηθβ, ααδι τα ᾿ηΐθι 56. Θομο] αὐϊπᾶ- 
ἰδ τη 4, 34, ΠΟΠΠΏ]1ἃ, ΡΟ ἸΘΥΙηῦ, ἅπη46. ροϑίμαπι 5ιὺ Θχοουρύθμη 6 Χ 
ΠΟ βουρίο ἃ0 Εὔγιη. Μ. νοοαῦαϊαμη ὀφειλὴ, 00 ΔΡρ θη τη 
ὨΜ]]ὰπ 6588 ἰηΐρα ἀθιποηβίγα ιν. υοά δαΐθιῃ ργϑϑίθ ἃ}18ἃ 

αυδθ 1ηΐθι 56 ρΡαρπθοηῦ Ρ. 165 πϑραῦ δυπάθπι αἱ 2, 2, αἰ χΙββϑῦ : 

Εἰ ἀφέλοιμεν τὸ συστρατεύεσθαι ὅπλίτας μετοίκους τοῖς ἀστοῖς, 

ἀἸΘΟΥ 6 Ῥούμϊδθθ 4, 42, 46 βάθη: Πολλοὶ δ᾽ ἂν καὶ πεζοὶ δημοσίᾳ 

δύναιντ᾽ ἂν βαρεῖς εἶναι τοῖς πολεμίοις, εἴ τις αὐτοὺς θεραπεύοι, Ὁ] 

πεζοὺς Ἃ101] ρυΐαύ ὁπλίτας, ποη δηϊπηϑανουθῦ. ΠαθῸ γ6] ρῥγορίου' 
ΡΙδοοθαάθηίι πολλὰς μὲν γὰρ ναῦς πληροῦν ἱκανοὶ ἂν εἶεν δημοσίᾳ, 
8. ἐϑυῬθβδίγθβ ὑϑίθυθη δι 6556. Θοριᾶβ Ορὑ θα 18 ΘΟΠΡΥ ΤΠ ΘΡΘ. ΟΕ 115 

αυ8δ6 βαηΐ 2, 5: Καὶ μεταδιδόντες δ᾽ ἄν μοι δοκοῦμεν τοῖς μετοίκοις 

τῶν τε ἄλλων ὧν καλὸν μεταδιδόναι καὶ τοῦ ἱππικοῦ εὐνουστέρους ἂν 

ποιεῖσθαι. Τάθιη Ρ. 151 5664. αἰδρυίαῦ, αυ86 4, 40 οὖ 5» 12 Π|6- 

τηογ δῦ εἰρήνη, ΤῊ] Π6. ὉΠπᾶπὶ ΘΠ ἀΘΠΊ] 18 6556. Ῥ806πι, αὖ Ορ]- 
ῃδύπιβ. οϑὺ ΘΟ ΠΘΙ ἀθΥ 5, ΠΟΘ ῬΥΟΌΔΙΕΙ 60 παρά ΡὈΓΊΟΥῚ ἰο60 οϑὺ ἐν 
τῷ νῦν πολέμῳ, αἰΐθΓο ἐν τῷ νῦν χρόνῳ, 564 ΡῬΓΊΟΥΘΩΙ αἰ] θτη [61"- 
τοϑίγθιῃ, αὖ Βαίκτιι5. Ρ. 27», δῦ ἰθυ δύ θμι βίπημ! οὐ τηϑυ} ϊ Πηϑ1η, 

αἰύουδηι, αποά ρῥγοάδὺ οἰϊδπι ἰρϑαϊη 5, 12, ἐπεὶ δὲ εἰρήνη κατὰ 
θάλατταν γεγένηται, ταϑΊὐϊτηδτα ἰφηύμτμη, οὐ πᾶπο αυϊάθιη θᾶ ΠῚ 6586 

Ῥαυΐαὺ αὐϑ ὈΘΙ] πὶ βοοῖα]6 Ππιύαπι οϑῦ Ὁ]. τοῦ, 2, 86 δαΐθπ 4; 40, 

τηθ ΠΟΥ δύ", Θαμ α8, ὈΘΙ] τη βϑόραμι Ὁ]. τοῦ, 2, 3, 4110 1080 ἰθιη- 
ῬΟΓΘ ΒουΙΡύι5 διὺ ἢ16 {Π|061185.ἅ 



ἘΠ ΕΑ ΕΘ. ΧΙΧ 

ΘοΡΙΡύπβ. δαΐθη [1 06]1ὰ5 οϑὲ ἀἸα]θοῦο θϑάθπι απᾶθ ἤὰϊὸ σοηγθηῖῦ 

διοίδί!, αὖ πραὰθ εἴημεν, εἴητε 4, 39; 5; ΤῸ ΘΟΠΟΘΑῚ ροβϑβιηὐ δὶ (αὶ 
καθισταῖμεν Αἰχιὺ 2, 7. οὖ ἀποτελοῖμεν 4. 334, πθ6616 σιδηρεῖς 4, 6. 

ϑιαῦ ἸΤΠΡΘΓΔΕΙ͂ΥΙ [ὈΥΠηἃ ὙἹ]οβα ἴῃ ὡσαν, ΘΟ} 8. 8101 τ ϑοία αὐϊῦαν, αὐ 
αἶχι δά 4, 41, αποπηοα0 ἔοτ δ ἐπιμελοῦμαι τοάδυ συ 4101 βου ναΐα, 
ἐπιμέλομαι οὐ 4118 απδοάδπι τηϊη ἰδ νΥἱϊὰ 58 ᾿ρβῶ θάδγοπαηὐ. αυοά 
δαΐθιη 6χ πος [106110 Νον! ἀθιηαπι Τ᾽ ϑϑίδιη θη βου ριον 5 οὐ Βγ- 
ΖΔΏ Ιη15 ΠΟΠΉᾺἢ]}Π15 υδιξαΐατη γοσα θα] τὰ οἰζαῦ Εὔγιη. ΝΜ. Ρ. 644, 43: 
᾿Οφειλὴ τὸ χρέος γίνεται παρὰ τὸ ὀφείλω' σπανίως δὲ εὕρηται ἐν χρή- 

σει᾿ εὑρίσκεται δὲ παρὰ Ξενοφῶντι ἐν τοῖς περὶ πόρων, δ απ86 (1415- 

ἴογάμβ: “ὁ εὑρίσκεται---πόρων] εὑρ᾽ ἢ). εὕρηται δὲ ἐν Ξενοφῶντι. 

καὶ ὀφείλημα τὸ χρέος, παρὰ τὸ ὀφειλῶ περισπώμενον; ὅθεν καὶ τὸ 

ἐποφειλημένον. ἢ παρὰ τὸ ὀφέλλω τὸ αὐξάνω ὀφειλή. (καὶ ὀφεί- 

λημα τὸ αὐξανόμενον ἐν τῷ τόκῳ δάνειον : ----Ἰ Υ᾽΄..᾽ Π1Π11- ΠΟΙ πὶ 

ΕΥΥΤΠΟΪΟΡῚ οϑῦ ργδϑίθυ ῬυΪηια απδ8 οἰϊαπὶ Ζοπαῖαβ Παθθὺ ῥ. 
1489, 3: ᾿Οφειλὴ τὸ χρέος. παρὰ τὸ ὀφείλω. σπανίως δὲ εὑρί- 

σκεται ἐν χρήσει, οοἰο᾽ἃ ΠΟΥΙΟῚ τηΔρΊ ΒΥ, ὄφελος, απ0α Θϑύ 4, 25; 

αὖ Εἰχὶ δα ΤἼ65. ϑίθρῃδῃηι, οατῃ ὀφειλὴ Ομ Πα 6115. 
ΗἸΡΡδιομιοαπι δηΐθ ΠΠ 6] τὴ 46 γ6 θα θϑ υῚ Ὁ 856 βουρύστη Χο- 

ΠΟΡΠΟΩ ΙρΡ56 δϑὺ ἐθβίαειιβ βοβίγθιηῖβ Πα] 5 γΘΡΌ15: ὅἋ δὲ ἱππάρχῳ 
προσήκει εἰδέναι τε καὶ πράττειν ἐν ἑτέρῳ λόγῳ δεδήλωται. ἴῃ 10 

δΐθιη ΞΒΘΡΙῈ5 ροβιία, βθουπάα ΒΡ ΪΔΥῚ5 οὐ Ρ]αγ 815 ρϑυβοηδ, απἃ- 
ῬΌΤΩ 1Π|8π| διά ΠΙΡρανοατη αφαθπάδιη Αὐπθηϊθηβθιῃ, πᾶπηο δα ΑἰΠ8- 
ΠΙΘΏΒΘ5. ΟἸΠΠΘΒ ΓΘΙΘΥῚ ἀρραγοῦ, βιπηίθη ἤππὸ ΠὈ6Ι απ γα 1 

Αφῆθαθ Τδοίϊοος ἴῃ απὸ ἴγθαιθηβ οϑῦ αἰγϑαιθ, δἴϑι ποὴ οοηϑίαξ 
αυ86. Πα]5 ΒΟΡΙΡΕΙ βιὺ σϑίιο οὖ οὰϊ ἔπουιὺ ἀδβυμπαίαμη. θα οὰπὶ 
ΧΘΠΟΡΠοπίθο ἢδΥ 3} ΓΘΡῸΠῚ 5ίθ 10 ΘΟηρταϊ αἀποὰ ΠΙΟρΘμ65 [{. 
γιίδθ 5. τὸ πᾶυγαΐ, ΟΌΪ ροβίαυδηι ἀϊχουαῦ θχοῖβδο 80 Ε]6ὶ5. 561}- 

Ιαπΐρθ Π]1ο5. ΧΘΠΟΡΠοπΟ5 εἰς Λέπρεον ὑπεξελθεῖν μετ᾽ ὀλίγων οἰἶκε- 

τῶν, καὶ αὐτὸν Ξενοφῶντα εἰς τὴν Ἦλιν πρότερον, εἶτα καὶ εἰς 

Λέπρέον πρὸς τοὺς παῖδας, κἀκεῖθεν σὺν αὐτοῖς εἰς Κόρινθον διασω- 

θῆναι καὶ αὐτόθι κατοικῆσαι, δ αἴὲ: Ἔν τούτῳ δὲ ψηφισαμένων 

᾿Αθηναίων βοηθεῖν Λακεδαιμονίοις, ἔπεμψε τοὺς παῖδας εἰς τὰς 
᾿Αθήνας συστρατευσομένους ὑπὲρ τῶν Λακεδαιμονίων, φιογαπι Γρύλ- 

λος τεταγμένος κατὰ τοὺς ἱππέας Ἰῃ ριρηδ δ Δίδη(ϊηοδιη (46 αὰ8 
ΑἸχὶ δα παθο δηΐθ ΑμδΌδβιη Ρ. Χχὶ.) ἰσχυρῶς ἀγωνισάμενος ἐτελεύ- 

τῆσεν, ὥς φησιν Γφορος ἐν τῇ κε΄, Κηφισοδώρου μὲν ἱππαρχοῦντος, 

᾿Ηγησίλεω δὲ στρατηγοῦντος. Εὖ φαδησαδπι τπ 1068110 πος βθουηάδ 

ῬΘΙΒΟΠἃ ΟΔΡ. 1, 1- ΟΕΡ. 2, 1; 4:1, οὗ 01] οὑπὶ ἰουθα, αἰ ὑθυ δῦ, 

5: 1--Ξ7, ΔΠΠοα 1 απθηάδιῃ νἱἀθαίαν ΧΟΠΟΡἤ ΟΝ ΠΠΡΟΓ Αὐμομῖ5 ΠΙΡ- 
2 



ΧΧ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ. 

ῬΑΓΟΠαπη ἰδοίαπι, οὐ αὖ ϑοογαίθβ ἰὴ Οοιπηθηΐ. 2, 3, ΘΡΌΑΙΓΕ, 

τη ΠῚ Π16 ὑϑῖηθῃ ΘΧ ΠΟΟ ΘΟ]]Π]ο ται", απο ΡΓῸ οογίο πᾶθαϊῦ [ΘΕ ΌΠΠΠΙΒ 

γιίᾶθ Ρ. 479, Δίμθηῖβ 866 βου! ρβι58θ. ΧϑηορΠομίθῃι, Θα}115 51 ΑΠΠῸ5 

᾿πύθυ' θαυϊίοβ Αὐοοβ ΒΕ ροπάϊα ἴθοϊθ, οὐδτὴ ῬυΟΟαΪ ΑΥΠΘΠ15 νιν θη] 

διαῦ ΘΠ 1050 1110, 4αθτη τηθιηογαῦ ΠιορΘηθ8, δῦ οαπὶ 8110. Πιρρδι- 

ἢ αυδοάδτῃ μού! πθοθββιύιο ᾿π ΘΓ Θα 616. 

ΟΥὐπορθύσαιη Χ ΘΠΟΡΠΟΠΓ5 6556 48]. πὖ ἀἸούππι δα 1ΠΒ0ΥἸΡΌΙΟΠΘΙη, 

δα πδηἋο ἀαθιϊανογαῦ Ὗ ἃ] οἸ θη 15, τθοαβ. ροβύθα δᾶποὸ ἀαθ]α- 
ὉἸΟΠΘΠῚ 165 Ἱηχὶῦ 84 ΡΥΟΟθιημτη, απο, αὖ αἸούστη 1146 πη, 1110 

ΤΉΘ]1Ο1" οδὲ ΘΡΙΟρ 5, 18 π| δηΐθ ΡΟ] 1015 δϑίαίθιη βαρ ροβιύαβ. ΝϑΤα 
αποα 1ῃ που ΠΠὈ6 110 δὖ 1 ρο ὐ γου απ ΤΟΥΙΏ8 6. βαηὺ ΜδοθαοηΙοδ 6 

Ροῦα5 αυδϑη ΧΘΠΟΡρΡΠοηΐθαθ οὖ 84|186 τηα]αθ ποη Αἰΐοδθ, ΠΟῊ 

Βα Ποῦ δὰ οὐ ΡΙΘηἀππὶ Π]Ππὰτὰ ΧΘΠΟΡΠΟΠΙ, πἰδὶ 4118, ΔΟΟΘΒΒουΊηὗ 

ΔΥΘΙηΘηΐδ. 

ᾧαθηι Χ Θπόρῃοη [ὴ6 γ6 66. 1,11,3 οὗ ΤΙ, 6. πιοπιοῦ δῦ ΟἸΠΊΟΠΘΠῚ 
ΑὐΠοπΙθηβθιη 46 θϑάθπι οοπητηθηἰαζαμη, 6115. 11π4 Ἰρϑατη βουρύθτη 
ΘΧ Ρδ16 οοηβουνϑίύμτη Θ06166 (Δ η Δ ὈΓΙΡΊΘΗΒΙ 60116011 ΒΤηΔΠ 6615 ἢ. 2, 

19. ΤΠ] ΘΠ] ΆΠΘΟΘΟ 5601} ἀποάθοϊπηϊ οχθαηί5. αὖ για θῦμα, δα Ια Ο. 

ῬΑΡΟΠΌΘΥΡΊΙΒ 1η ΠΙΌΤΟ Ἰπβουρίο ΔΙούτ6685 οἱ Ποίγαὐέδ α165 ηναπιδον 5 
ηιόαϊοανια; ῬΑΥΊΒΙ15 1852. Ρ. 169. υηἀ46 τΤοροϑῦμύ ΕΥΑ. ΒΙαΒβιαβ τη [4- 
Ὀγὸ τη]βο  !]Π!η6ὸὺ ἃ βοοϊθίαίθ ῬὨ]]οοριοα ΒοπηθηΒῚ δαϊύο ΒοΟηΠπδ8 

1865, Ρ. 49-- 50. ἃ 400 1ηϑογΐδ, Βα ηὖ απ86 ΘΡῸ ΤΘοὔ]5, ἀδ]θίβ αὰ86. Το- 
{πη 6115 1ΠΟΙ 5] ὉΠΟΙ5, οὔ ΘΟΥΤΘούδ 488 τη60 ΠΟ 5απηῦ ΠΟΙΏηΘ ποίϑίδ. 

Σίμωνος ᾿Αθηναίου περὶ εἴδους καὶ ἐκλογῆς ἵππων. 

Δοκεῖ μοι περὶ ἰδέας ἱππικῆς [ἐπισκεπτέον εἶναι] πρῶτον, [εἴ τις] 
- “8, σὰ, ἐ2 “ “ Χ μ “ Ν Ἂν Ν Ν 

ἐπιθυμεῖ ὃ εἰδέναι καλῶς τοῦτο τὸ μάθημα. [πρῶτον μὲν οὖν χρὴ] τὴν 

πατρίδα δια[ γι]γνώσκειν ὡς ἔστι κατά γε τὴν ᾿Βλλάδα χώραν κρα- 

τίστη ἣ Θετταλίαν, τὸ δὲ μέγεθος τρία τῶι ὀνομάτων ἐπιδέχεται, 
, Ν 5 ῇ Ἃ 5 ᾽ὔ ’’ Ν “ Ὁ) 3 “ “" 

μέγα, μικρὸν, εὐμέγεθες, ἢ εἰ βούλει, σύμμετρον, καὶ δῆλον ἐφ᾽ οὗ τῶν 

ὀνομάτων ἁρμόσει ἕκαστον. κράτιστον δὲ ἐν παντὶ ζῴῳ ἡ συμμετρία. 
, Ν 2 93, Ὁ“ 5. ἝΝ φ- (2 - [ Ὁ“ ’ὔὕ 'τῇ] δ χρόᾳ δὲ οὐκ ἔχω ἵππων ἀρετὴν ὁρίσαι’ δοκεῖ δέ μοι ὅμως [χαίτη] 

ἥτις ὁμόχρως ἐστὶν αὐτὴ ἑαυτῇ ὅλη καὶ εὗθριξ μάλιστα ἀρίστη εἷναι 
ε ΦΌΩΑΝ, Ν Ν Υ̓ Ν (ς- 4] ’ Ε Δ ᾿Ξ ’, δ . 2 Ἁ 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, [ἔτι δὲ ἡ ὁ πορρωτάτω ὄνου καὶ ἡμιόνου. ὃ δὲ οὐδενὸς 
:) “ , “ Ν φ , Ν “5, Ν Ι 

εἰς διάσκεψιν ἔλαττον, δεῖ τὸν ἵππον ἄνω μὲν εἶναι βραχὺν, κάτωθεν 

8. ἐπιθυμεῖ πρῶτον εἴ τηοΧ κατάτεοοα. θριξ, εἴ “τό: ᾿Αμείνων δὲ ἡ ὁμόχρως 
Ὁ Θετταλία, αὖ 1ρ58 Αρβυτίαβ Η]ρΡ- χαίτη καὶ εὖθριξ. (ὑὐϊ] σασπη ὁμόχρως 

Ρἰδίτ. Ρ. 2όι, 2ο: Ἔν ὅλῃ δὲ τῇ Ἕλ- το ὁμόχρους τεοϑίϊθαϊιιπη 510 6χ ΠὈΤῚΒ 
λάδι διαφέροντες οἱ Θετταλοὶ, ΠΟ 1(6ΠῚ ΡΙῸ ὁμόχρους τοϑίϊπι ΘΙΤΊΟΗΙ. 

Θεσσαλία, αὖ οοἄθδχ, Βογρβεγαῦ ϑτηο. Ὗ'. αἸοῖα δα 65. Θίθρῃθῃι ἴῃ μος οἵ 
ΠΝ Εὔχροος. ἴἷ,. 1). 
ὃ χαίτη] Ῥο]Ϊὰχ 1, 180: Χαίτη εὖ- ἃ ὡς---ἡἹ ὡς ἐπὶ πολλῷ ἢ (ο΄. 



ΡΝΑΙΝΆΑΤΤΙΟ. ΧΧῚ 

δὲ μακρὸν“, οἷον ἀπὸ μὲν τῆς ἀκρωμίας ἐπὶ τὰ ἰσχία βραχὺΐ τὸ χωρίον 
ΒΕ ᾿ ς Ν “-“ ᾿] ΄ “ αὐστν Ν δ Ν ς 

ἔχειν, ἀπὸ δὲ τῶν ὀπισθίων σκελῶνϑ ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν μακρὸν ὡς 
- “5 Ν 3 ε Ν Ν ον 5 δε ἢ ΤΟΝ ἢ ες Ν “ 

πλεῖστον, εἶτα εὔποδα εἶναι. ὁπλὴ μὲν οὖν ἀγαθὴ ἵππῳ" ἡ (τὰ τοῦ 

ἵππου σκέλη ἐλαφρὰ καὶ εὔφορος, καὶ μήτε πλατεῖα μήτε ὑψηλὴ 
ΝΜ μ᾿ ΝΘ ἡ Ν Ν ΝΟΥ κα ἊΝ ἈΠ ν Ν ΝΥ Υ 

ἄγαν, [ἔτι δὲ ἣ σαρκὸς μὲν] ὀλίγον, τὸν δὲξ ὄνυχα παχὺν ἔχει. ἔστι 

δὲ αὐτὸς τεκμήριον καὶ ὁ ψόφος τῆς ὁπλῆς τῆς ἀγαθῆς" κυμβαλίζει 
Ν ε ΄, ΄-΄ “ἡ. ε , Ν ΓΦ Ν ἋΣ , 

γὰρ ἢ κοίλη μᾶλλον ἢ ἢ πλήρης καὶ σαρκώδης. τὸ δὲ μετακύνιον 
» ᾿ ἢ ε Ἀ ὔ Ν ΝΡ ἐπ᾿ , Ν Ν Ν Ν 

ἐχέτω ὑγρὸν, κυνοβάτης δὲ μὴ ἐστω δασέα δὲ τὰ παρὰ τὰς κνήμας 
δ δον ἘΚ ΆΑΦΨΝΣ ’ ἢ ΄ γῃ ΚΝ , Χ ΄ Ν καὶ τὰ περὶ τὴν περόνην [ἰσχία] καὶ τὴν κνήμην καὶ νευρώδη καὶ 

5. «ς ͵ Υ̓ “ ΠῚ Ν Ἂν ΝΜ ᾿, ἈΝ 

ἄσαρκα ὡς μάλιστα ἄχρι τοῦ γόνατος", τὰ δὲ ἄνωθεν τούτου καὶ 

σαρκωδέστερα καὶ ἰσχυρότερα. τὴν δὲ διάστασιν τοῖν σκελοῖν ἐχέτω 
«ε ’, 5 ε ͵ Ν 3 ὯΝ Ν Ψ; ἊΝ ᾽ὔ , 07. 

ὡς μεγίστην" [ὑπάρξει γὰρ αὐτῷ διὰ πλείστου τὰ σκέλη ῥίπτειν") 
Ἂς ὌΝ ͵ὔ Ν ἌΣ ΣᾺ » Ν [4 5᾿ Ν ἊΝ 3 

τὰ δὲ στήθη μὴ στενὰ ἔχων λίαν μηδὲ πλατέα ἄγαν καὶ τὴν ὡμοπλά- 

τὴν ὡς μεγίστην καὶ πλατυτάτηνῬ. παρὰ δὲ τὴν σιαγόνα ὃ αὐχὴν 
" δ ς Χ δι ἢ ᾽ "» Ω ἥ 5 - ἔστω λεπτὸς, ὑγρὸς, ἀνάσιμος εἰς τοὔπισθεν" πάλιν δὲ ἐκ τοῦ λεπτο- 

, 5 ἈΤ , [ Χ ΝΝ Ν ), τάτου εἰς τὸ πρόσθεν κατακαμπτέσθω. καὶ τὴν κεφαλὴν προαγέτω, 

καὶ" μὴ βραχὺς ἔστω ὁ αὐχὴν, τὴν δὲ κορυφὴν ὑψηλὴν ἐχέτω, ἡ 

δὲ κεφαλὴ ἐπίσιμος ἔστω“, ἐλαφρά" τὼ δὲ μυκτῆρε [δεῖ εἶναι] ὡς 
’ [ἢ τν Ν Ἷ Ν ’, " ς Ν Ν 5 ͵ὔ Ν 

μεγίστω“, τὰς δὲ γνάθους μὴ παχείας καὶ ὁμαλὰς πρὸς ἀλλήλας, τὼ 

δὲ ὀφθαλμὼ μεγάλω, ἔξω δὲ ὡς μάλιστα [κειμένω] καὶ ἰδεῖν λαμπρὼ, 

τὰ δὲ ὦτα μικρὰ καὶ τοὺς ὀδόντας, τὴν δὲ σιαγόνα ὡς μικροτάτην, τὰ 

δὲ μεταξὺ τοῦ αὐχένος καὶ τῆς σιαγόνος ὡς λαγαρώτατα, τὴν δὲ ἀκρω- 
, ἊΝ: Ν 

μίαν ὡς μεγίστην καὶ τὴν ῥάχιν, τὰς δὲ πλευρὰς πλατυτάτας καὶ 

8. μακρὸν] (ά. μικρὸν ἢϊς οἵ ᾿ηΐτᾶ 
μοβύ ἔμπροσθεν. 

Ε βραχὺ] βραχὲς οοά. 
Ε σκελῶν] μερῶν οοή. 
8 ἵππῳ] ἵππῳ ἀγαθῷ οοά. 
1 τὰ τοῦ ἵππου σκέλη τἴϑοτη ἀ6]6πᾶδ. 
Κ᾿ ὀλίγον, τὸν δὲ] ὀλίγον δὲ τὸν οο- 

αεχ. ἀρβυυῦαβ 1π ΗΙρΡΙΔΙΓΊΟΙΒ ἢ. 54 
διηΐθρθη. ἦ6 851Π0: Ἐχέτω παχὺν τὸν 
ὄνυχα, δ 10. Ρ61110 δηΐεθ, τὰ μεσοκύνια 

Ἐπ τις : ι ᾿ Α 
μὴ λίαν ὑψηλὰ μηδὲ ταπεινὰ μηδὲ κυ- 
νοβάτας ἔστω, οἷ ἃ ἔπρο, τὰ ὑπ᾽ αὐτὰ 
(τὰ γόνατα) σκέλη καὶ κνήμας μὴ με- 
γάλα, ὀστώδη ἄσαρκα καὶ νευρώδη μᾶλ- 
λον, εἰ τό: Ἐπάνω δὲ τῶν γονάτων 
παχέα. καὶ σαρκώδη καὶ ἰσχυρὰ καὶ ὡς 
μάλιστα διάστασιν ἔχοντα. (λτι86 οἵη- 
Τὶδ ΟἸΤ ΘΙΤΠΟΠΘ15 αἴιὰθ ᾿ηΐγα διιπῦ 46 
6410 ΡΙΌΡΕ δα νϑύθιιπὶ σοηνοηπιηῦ. 

1 αὐτὸς] αὐτός τε οοἥ. 
τὰ δασέα δὲ τὰ---ἰσχία] δασέα δὲ καὶ 

παρὰ τὰς κνήμας τὰ περὶ τὴν περόνην 
ἐσχία οοα. Αμϑγτίαϑ 1. ο.: Τὰ ὑπ’ 
αὐτὰ [τὰ γόνατα] σκέλη καὶ κνήμας μὴ 

μεγάλα, ὀστώδη, ἄσαρκα καὶ νευρώδη 
μᾶλλον. 

π γόνατος γονάτου οοά. 
Ὁ ὑπάρξει---ῥίπτειν Ἰηδεγία 6χ Ρο]- 

ἴπσθ 1, [03: Κακὸς δὲ [ὁ ἵππος], εἰ 
τὴν διάστασιν ἔχει τῶν σκελῶν ὡς με- 
γίστην᾽ ὑπάρξει γὰρ αὐτῷ, Σίμων λέγει, 
ιὰ πλείστου τὰ σκέλη ῥίπτειν. ἴ70Ὶ 

κακὸς ΟοΥΤυρίαπιη, τᾷ Δηϊπηδανογυῦ 
ΒΙ]ΑΒ51ι8, 51 αυϊάθιη ἢ]ς ΟΠ ΓΑΓ ΠῚ 
ἀϊοιῦ ἐχέτω. Μαῖα δυΐθιη τώ. [,.Ὁ. 

Ρ πλατυτάτην)] Δα ἢβος ἄριστος ἂν 
εἴη αιιῦ 6] ΒΤ 061 φαϊα ἀεβι ἀθγδίτιυ. 

4 ὑγρὸς ὑγρὸν οοά. εὐ τοὐπίσθιον. 
Γ τὸ] τὰ ςοά. 
5. καὶ] δὲ καὶ οοὐ. 1,..Ὁ. 
ἴ ἐπίσιμος ἔστω] ἐπισιμοτάτη οοᾶ. 

ῬΟΠΙΧ τ, τοῦ : Κεφαλὴν βαρεῖαν, σαρ- 
κώδη. Ἰηΐον νἹ]8 661]. 

ἃ. τὼ--μεγίστω) τῷ δὲ μυκτῆρι ὡς 
μεγίστῳ εἴ ροβίθα τῷ δὲ ὀφθαλμῷ με- 
γάλῳ---λαμπρῷ., οοα., ΟΠΊΪ5515 Ππιᾶ6 
ΒΠηὉ ὉΠΟῚΒ Π6] 858. (υἱθτι5 ῃγὸ ἀδ- 
ὉΠΨῚ5 ΤΘΒΓΙΓᾺΙ δοστιβαίνοβ 4π4]15. [.. 1}. 



ΧΧΙ ΡΕΑ Ι ΑΕ Ὁ: 

7 “- 2.ϑ ϑὃρὃἂὖκ Ἀ καθειμένας κάτω. τὴν ὀσφῦν ἐχέτω ὑγράν: γνοίη δ᾽ ἄν τις τὴν 
ς ἈΝ “ ΄ν “ Ἷ 3 Ὡς 3 

ὑγρὰν, εἰ μὴ ἐν ἀμφοῖν τοῖν σκελοῖν σταίη, ἀλλ᾽ ὡς τὰ πολλὰ εἰς 
Ν “, 3, ΄“" ,ὔ τὸ ἕτερον μεταβαΐνοι (τοῖν ὄπισθεν σκελοῖν)" τὸ δὲ ἰσχίον μέγιστον 

ἂν Ν καὶ πλατύτατο!", τὴν δὲ λαγόνα ὡς μικροτάτην2. (αἱ πλευραὶ καὶ 
5.ΣΌΨΠΝῈ σι ΡΝ ἢ 5 , , ’, Ν ν 9 θ 

αὐταὶ ἔστωσαν πλατεῖαι, καὶ τὸ ἰσχίον μέγας μικρότατον δὲ καὶ ἄσθε- 
[) ἴον Ν Ν “-“ Λ 

νέστατον τοῦ ἵππου ἡ σιαγόνα.) τὰς δὲ μηριαίας δεῖ μὴ σαρκώδεις 
ον ἋΣ Ν Ἦὖ 5) , ͵7 Ν ἈΝ Ὁ Ν “ , Ν 

εἰναι, τοὺς δὲ ὀῤχεις ἐχέτω μικρούς. τὸ δὲ" μεταξὺ τῶν μηριαίων μὴ 
,7 7 - Ν Ν. 

μετέωρον ἐχέτω μηδὲ πλῆρες, ἀλλ᾽ ὀλίγῳ εὐκολπότερον", καὶ τὴν 
! ε “- κι Ι 

ἕδραν ὡς μικροτάτην καὶ ὡς πορρωτάτω [τοῦ] ἰδεῖν. τὴν δὲ κέρκον 
,, “ “ Ν᾽, Ν [ΩΝ μετέωρον ἐχέτω καὶ ἐκ τῶν ἰσχίων δασεῖαν καὶ μακράν. περὶ μὲν οὖν 

» ““ ν σ΄ Ἷ 7 

εἴδους ἵππων ταῦτα, καὶ ὅτι ὃ μὲν ἅπαντα ταῦτα μάλιστα ἔχων ἄρι- 
“ 5} 

ἴ τούτων ἔχει πλεῖστα καὶ ὅσα μεγίστας ὦφε- στος, δεύτερος δὲ ὃς τὰ 

λείας παρέχεται. ἕλκεται δὲ πῶλος ἐκ τῶν πωλίων διετής8. περὲ 

[δὲ δ] τοῦτον τὸν χρόνον βάλλει τοὺς πρώτους ὀδόντας τριακοντάμηνος 

γεγονὼς, τοὺς δευτέρους δὲ ἐνιαυτῷ ὕστερον, καὶ τοὺς τελευταίους 

ἑτέρῳ ἐνιαυτῷ καὶ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ. ἀκμαιότατος δὲ' αὐτὸς ἑαυτοῦ 
γίγνεται εἴς τε ποδώκειαν καὶ ἰταμότητα ἔργων ἑξετὴς γεγονώς. 

ἘἈΘΙΙαα] ἰοΟ] 4] Θ᾽τηοη]5 ϑοιαηῦ τηθη ]οΠμΘπὶ ρυϑθίθυ' ΑΥὙτῖαπὶ Π)}6 
γ6η. 1, 4, 46 τὸ Βοῃποιάθυιβ δα Εα. 1.19 Βαηύ 

ῬΟΙΪΠΟΙΒ 1, 194: Καὶ τοῦτο δὲ Σίμωνος" Εὔδρομος δὲ ἵππος ὃ 

ὀλίγον αἴρων ἀπὸ τῆς γῆς ἐν τῷ τρέχειν τὰ σκέλη, ΠΙΒῚ απ04 51Π|0 

τὼ σκέλη ΒΟΙἼΡΒΙ556. νἱαθίαν, αὖ Βαργῶ ΔΙ] ποὐ]65. τοῖν σκελοῖν οὗ 
μυκτῆρε δἴηιθ ὀφθαλμώ 5ογἸρ5:ῦ. Υ. Ρ. ΧΧΙ, ἃππού. 9. 

Ι, 1ρὃ ; ̓Ενδεέστερος, ἀποδεέστερος" Σίμωνος τὸ ὄνομα. 

1, 204: ᾿Ελαυνέτω δὲ τοῦτον κατ᾽ ἀρχὰς ὁ ἐπιβάτης εἰς τὰ ἄπεδα 

καὶ λεῖα, τὰς δὲ προσβάσεις καὶ τὰς ἐκεῖθεν καθόδους μὴ αὐτίκα, 

ἀλλὰ τὸν ἵππον πλαγιαζέτω, οὕτω γὰρ ὁ Σίμων ὠνόμασεν, καὶ ποτὲ 

μὲν εἰς μῆκος, ποτὲ δὲ ἐπ᾽ ἔλαττον, καὶ ἐναλλάττων θᾶττον ἢ σχο- 

λαίτερον, καὶ τὸν χαλινὸν μεταβάλλων: ἐφ᾽ ἑκατέραν τὴν γνάθον. 

Εὺ 2, 9 : Ὁ θεὸς ἰχθύσι μὲν οὐδὲ βλεφάρων μετέδωκεν, ὄρνισι δὲ 

βλεφάρων μὲν, οὐ μέντοι καὶ βλεφαρίδων, τοῖς δὲ ἄλλοις ζῴοις καὶ 

βλεφαρίδων μὲν, ἀλλ᾽ οὐχ ἑκατέρωθεν" τὰ γὰρ κάτω βλέφαρα ψιλὰ 

Υ ὡς] οἵς---μεταβαίνειν οοα. (ὐοττ. πλώτερον οοἅ., ἃ ΠΑΓΘΙΙθοΥρΊΟ σο τθο- 
ΠΤ γετηῦ. ὕστη. 

Χ τοῖν ὄπισθεν σκελοῖν ἀο]εηήδ. ἃ μικρότατον φοὔ. 
Υ πλατύτατον πλατὺν οοα. 9. τοῦ] οἵη. οὔ. 
Ζ μικροτάτην] μικροτάτον (0. 86- ἔ χὰ] Ροποηάαπὶ δῃΐ8 πλεῖστα. ἴ..}. 

αυθπῖ18 ΘΧ ΠηΆΓΡΊΠΘ 1Παῦα ῬγΟαΪᾧ Θυίδτη Ε διέτης] ΑρΒγΥΓΒ ἢ. 503,8. 4. Οοπέ. 
ῬΓΘΘίου ἔστωσαν ἴοττηδ ὈΔΙ αγα σια- 14. Ρ. 226 566. 
γόνα: Ι,..Ὁ. ἃς δὲ οπι. ο04. 

ἃ μηριαίας] μηρίας οοα. ἱ ἀκμαιότατος δὲ] ἀκμαῖος 604. 
Ὁ δὲ ροβύ ΒΘαᾳθη8 ἐχέτω ρομΐ οο΄. Κ γίγνεται] γίνεται οσο(. 
ς ὀλίγῳ εὐκολπότερον ὀλίγων εὐκο- 



ΘΠ Ἀν πε. ΧΧΠΪ 

αὐτοῖς τριχῶν. ὅθεν καὶ Σίμων τοῦτο ὄνειδος τῆς ἀμαθίας Μίκωνι 
προήνεγκεν, ὅτι καὶ τὰς κάτω βλεφαρίδας προσέγραψεν ἵππου γραφῇ. 

1] μαπα ἀμΌ16 βου ρβουδὺ τοὔνειδος, αποά 1η᾿ τοῦτο ὄνειδος ἀθργδ- 

γαΐατη ρα Πίοπομι ΟἸ γβ. Οἱ. 7, γ0]. ἱ, Ρ. 26:1, ποίανὶ ρνδοϑῖ, δὰ 
1Ππὰπ| Ρ. χυ. (Οὐθίθυπὶ θϑάθιηῃ 46 ΜΊΟΘΟΠΘ Ὁ ΘΙ ΠΠΟΠΘ ΓΘΡΙΘΏΘΗΒΟ 
ἨΠΘΓΟΟΪο5 ἴῃ ΗΙΡΡΙαίν. Ρ. 172, 5: Καίτοι πολλοῖς τὰ τοιαῦτα 

ἠγνοήθη, ὥσπερ Μήκκωνι (510) τῷ παλαιῷ, ὃς ᾧετο ἵππου καὶ τὸ 

κάτω βλέφαρον ἔχειν τρίχας, ἃς καλοῦσιν “Ελληνες βλεφαρίδας" 

καθάπτεται γοῦν αὐτοῦ Σίμων, τὴν ἄγνοιαν ταύτην αἰτιώμενος. 

Ἰοπιαπθ ϑιμάδ8 γο]. 11, Ρ. 2616 Β: Τρίλλη: [τί σημαίνει ;] γέ- 

γραπται [γὰρ] ἐν τῷ τοῦ ᾿Αθηναίου Σίμωνος ἹἹπποϊατρικῷ περὶ 

γνωρισμάτων φλεβῶν ὅτι καὶ ἀπὸ τῆς τρίλλης εἰσὶ φλέβες δύο. 

1 ἰᾶπιθη ΠΟῸΠ 50] πη σοῦ δα βθοίαβα ΘΧ τΔ ΡῚη6 1Π|αύϑι οβίβπα!ϊῷ 
ΘΟάδχ ν᾽ οββίαπιιβ, 41 οὐ ἐὺ, 564 οὐδ ἰοίδηη ο]οββᾶπη ΟΡ] ΠΊῈ8 
ῬΑΥΓΊΒΙΠι5 Α., οἱ ἀθοϑί. [}ἃ0͵ἢ γθῖῸ ϑυιἋ85 ἴῃ Κίμων: Οὗτος 

ἔγραψεν ἹἹπποσκοπικὸν βιβλίον θαυμάσιον. φυδ6 αὖ πὸ γϑροίϊία 

ἴῃ ΓΛψυρτος, υὉΪ ἔγραψε καὶ Κίμων ᾿Αθηναῖος “1. β. θ., χαστα ομὑ δῦ 
υαοοῖδ Ρ. 65, ἀ6]οηάα οοπ]θοιῦ ΘΟ ΘΙ ἀθυῖβ δα Κα. 1,1. 

Τὴ ἩΙ!ΙΡΡΙ Δ ΓΟΙ5. δαΐθη α8 6 ΟΠ ΟΙΤΩΟΠΘΙΒ ΘΟΠΥΘΗΙηὗ, δβὶ 1ἢ 
115 αρΊυυν 46. 4511 για 108, Βαργῶ βαπὺ ἴῃ δηπούδἠοπθ ᾿παϊοαίδ 
Ριδϑίθι" ποὺ ΑΡΒυΤ Ρ. 261, 5: Περὶ ἵππου εἴδους πολλοῖς γέγραπ- 

ται καλῶς, ἄριστα δὲ πάντων Σίμωνι καὶ Ξενοφῶντι ᾿Αθηναίοις 

ἀνδράσι, πωλοδαμνίας δὲ παρὰ τοὺς ἄλλους μόνῳ Ξενοφῶντι, αα10 5 

Ρᾶγατα δοουγαῖθ ΘΧρυ πη ΧΘΠΟΡΠΟΙΙΙΒ ἔα. 2, 1 5666.» .Ὀ1 46 1|ἃ 
ΠΟΙ αἰχιῦ ρούμι ααδτη ἀἸχ1ῦ. 

ΑΡΡϑῃάϊοῖβ ἰοθὸ 8α]6θοὶ βόμο]α αὐδοάδπι 1ῃ [.. ΤΩΔΥΡΊΠΙΘῈΒ 
ὉΘΟΡΙρία, απᾷθ ΘΌΔΙΠΥΙΒ Ὠ1Π1 Ργοΐαύανα ΧΟΠΟΡ Ομ, ἰβϑηηθῃ 
ῬΙΟΡύο νοοᾶθυ]α, αυδοάδπ) ΓΑΙ ΊΟΥ ἃ ἰἴᾳὰ06. ΠΟῚ Τ]ΔΡῚΒ ἹΠάΊρηδ, Βαηύ 
απδπη ΠῸ]]Π5 Ρ61 56 ῬΥΓΘΟΙ 50 0}1ἃ δα Απηδθδϑιπ, ἃ Οδἰβίου ὁ δια 
δοοα αΐθ δχοουρίῶ αὖ [θιπθῦο 46 6]5 ἀΠΠρϑηΐα 510 ἀπ αίππι. 

Ἐ6ΙΡ. [μδο6ά. 1, 9 1η1ὐ. ὅτι ὁ λυκοῆργος κλέπτειν ἐφῆκε τοὺς νέους. 

4: 7 Ἰηϊῦ. τοῖς τὴν ἥβην πεπρακόσιν (510). 

5. 2 1η1{. περὶ διαίτης πάντων. 
9. 1 ἰηὖ. ὡς καὶ σοφοκλῆς" ἀλλ᾽ ἢ καλῶς ζῆν ἢ καλῶς τεθνηκέναι 

τὸν εὐγενῆ χρή. 

11, 8. παρ᾽ ἀσπίδα] ἀντὶ τοῦ παρὰ τὰ εὐώνυμα, οὐ το. παρὰ δόρυ] 

ἀντὶ τοῦ παρὰ τὰ δεξιά. Ἐδάθῃ) ραρὶπᾶ βιιπῦ ἃβουρίῷ α086 Υ. 

ΒΘΟΈΘΗΪΙΒ 1Π1010. 
12, 2. Σκιριτῶν] οἱ σκιρῖται προεφύλαττον, ἵνα μηδεὶς ἔξω τῆς 

φάλαγγος τολμήσῃ πλανᾶσθαι. 



ΧΧῚΥ ΡΠ 9: 

μέτωπον 

ξῷ, Γ 
ΕΠ λόχος 
ΒΡ ΙΡΡΕ ΣΕ ΞΙΣ ΒΡ 

οὐρά 

ἨΠΡΡΆΓΟΙ. τ, τό. μυωπίζηται] ἤγουν τύπτηται. 

1)6 γ6 684. 2, 3. μετ᾽ ἐρημίας] ὃ νοῦς οὕτως" δεῖ, φησὶ, τον πωλο- 

δάμνην μηχανᾶσθαι τοιαῦτα, ἵνα ἀναχωρῇ καὶ ἐᾷ τὸν πῶλον μὴ ἔχοντα 

βρῶμα ἢ πῶμα τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ μετ᾽ ἐρημίας. ὅτ᾽ ἂν δὲ ἔλθῃ ὁ 

αὐτὸς ἱπποκόμος πρὸς τὸν πῶλον, ἵνα εὐθέως διδῷ αὐτῷ τροφὰς καὶ 

ποτὰ καὶ τὰ τοιαῦτα" τούτου γινομένου ἀεὶ ἀγαπηθήσεσθαι ὑπὸ τοῦ 

ἵππου. ' 

2,1. δεύτερον μέρος περὶ τῆς ἱππωνείας. 

.3, 4. ἑστηκότας] ὃν λέγουσιν νῦν στασιώριον ἵππον. ἕγυ0 γοοᾶ- 

θαϊο δἰϊαπθ ποῦ ΘΟρΏϊΟ υὖὶ ᾿Ιοοὺ δ Ευχ!ριαθαμη πῸη τη ρῚ5 
δα ηθ6. οορηϊαμη ὐνο]. 523: Τοῦ μηλοβότα στασιωρὸς Κύκλωπος, 
αἋ6. δὐιθίθ, αὖ ΗἩθαύῃηὰβ βου ρδιύ ΡΙῸ στασίωρον, 564. δοοδηΐατα 
ΓΘ ααϊῦ Δηδ]ορίαθ Δαν ΘΒ ΠΩ. 

4, 5. ἑτερογνάθους) ἑτερογνάθους λέγει τοὺς λεγομένους σκληρο- 

χαλίνους. υοά νοοραθαΐαιη ὁχ ΑοΠτηθίθ οοσηαπη. " 
5; 8. κημοῦν] κημός ἐστι τὸ λεγόμενον καπίστριον. καλίστραν 

Ω 

εἶναι λέγει, ὅτ᾽ ἂν ὁ ἵππος κυλύωται (310) καὶ ἴσως ἑλληνικώτερόν 

ἐστι λέγειν ὅτι καλύεται (510). 106 νοῦ. καπίστριον Υ. ) ΟΔΠΡΊαΒ. 

7, 5. ψιλοῦ] γυμνοῦ Βαργἃ ὙΘΥΒΌΠῚ Τηδ ΠῚ 160. 

43, τι. μάχαιραν] μάχαιρον (516) τὸ ποραμήριον. 



ΟΜ ΝΕΙΓΡΕΝΙ 

ΡΒΟΙΒΟΟΜΕΝΑ ΑἹὐ ΒΕΜΡΌΒΙΙΟΑΜ 

ΑΤΗΕΝΙΕΝΒΤΌΜ. 

ἈΑΒΕΓΡΤΌΝ 661} Βυ]ὰ5. ἰπϊΠπὰπ| Ιρϑατη βἰδέϊμη ρου ἔραρ- 

ΤηΘηΐα ΠῚ ΠῸΒ ὨΔΌΘΙ 6 αἰβριςαί!ο0 15 τ] ΟΥῚ5. ΔΠΠου] 5, αἀπδτη Ἰηβύϊεα- 
ἰδτη ἔμ]556. ΞΌΒΡΙΟΟΡ 46 αἰ γ ΒΒ ΓΘ ΤΏ ΡΟΌΠΟΔΓ ΤΩ ἴῃ ΤΆ ΘοΙ8 
δίδει θιι5 ᾿πΐρ 586 Ομ ρα 5. Τοίαπι ργϑθίθγθα βουιρύθτη ἴδιη 
ΒΟΔΌΓΡΌΙΩ, ὨΙπ] σα π|, ἰδοθυπτη οὐ ἰδοιποβαχση δϑύς ταὖ τη 0 ΟἸΠΠΠΙ[Ω, 

απ86 1π ἢο6 γο]α πη] Π6 ἰθριηἰι", ΤΠ ΧΊΤη6. ΟὈΞΟΌΡ ΤΩ δία 18. ΟἸΠΠΙΠΟ 
ἀΠΠΟΙΠΠΙπηστη ἀἸοΘΓΘ ροββῖὶβ. ΕἸΠΘΠαδΠΟποπὶ [ΠὈΡῚ ΒΟΡΙΡῚ] ῥδΟΙ 
Δα ]αναηῦ. 8014 ΑἸαϊηα δαϊέο ᾿πίθρυατη ἀ θαι, «΄ αηὐϊπα ΑἸ ΠῚ 
ΟΥ̓Δ ΙΟΠΙΒ ἴῃ 5. 16 ΘΔΡΙ5 ΡὈΥΠῚΙ ΔΟναρΙύ, οὐ τηᾶχίτηα ραγίθ ἐγαποδ- 
ἔπτη [16 ]]ὰπὶ ἀθαϊς. Αα :ηἰθυργθίδἐμθηη ρᾶραπὶ οοπίμ τ ΔΙΟΤΊΙΒ 
οὖ Ζϑαῃϊαβ; ρ᾽υγα ΥΥ βἰβκίαβ, αὶ ΘΟΡΙΟΒΊββιηθ 46 ἀθβουρίοηθ οὐ 
ΘΟΏΒΙΠ1Ο [106}}} αἀἰδβραίαγιθ. ΥὟ ̓ἰ]οβυτη οὖ ᾿δΟ ΠΟΘῈ ΠῚ τα] }15 [0015 
6586 ΘΡΤΕΡῚΘ 15 ἀβιποηβίγανῦ ; 564 αἀὰ86 46 1Π|{10 οὖ ΘΟη51Π0 1106] 
15. Ῥοβυϊί, δὰ οπηηῖδ, Θα.]ἀθη ΠΟ 5ο απὶ ᾿ποουΐα ΠαῦΘοΟ, 564 ἴαἰβα 
Θἔδ πη ἀπ οηϑί 8 "6. ΡΟ556 ΤΏ] ὙἹ 60. 

ἈΡΡομπδῖη ἰρβϑῶ Ὑἱ"} ἀοοί! γϑῦθα, ΟΌῚ ἀ6. 1πη|{10 1106} αἰβρυίαῦ : 
Τοῦτον τὸν τρόπον τῆς πολιτείας. Οποηιπαηι 2 ητιζιι5 οηἴηι τρόπος 

ηιοηϑέγαέιι8 65. Νιθ, φιιαϑδὶ δεικτικῶς ᾿ος6 ργοίαζιηι, εἰὐ τητοἰἰὲ- 

φαϑ τὸν νῦν καθεστηκότα διε ηνΐγιηι 68 δογίρίογφην, αἰϊδὲ ἑαηι 

»Ῥογϑρίοσιιο ἰοχιιθηέοηι, ἤο6 οὐὔδοιγηι γοἰψιι586. Ουϊυϊβ δὲ Οιι)ιιδυῖβ 

ἐδηρονὶβ ἰθοίογὶ. [)οπίφψιια ηϊδὲ ριιογὶἰὶ υἱέξϊο ἰαρϑυηη, δέαξιιογ6 
υϑἰϊδ ατιοίογθηι, ροϑδί πολιτείας ρίιιγα υϑγῦα οἸίϑϑα 6586 ΘΟΉΘΘαΙ6γ6 

αοδεδῖδ, ν. σφ. ὃν οἱ περὶ Θρασύβουλον αὐτοῖς ἀποκατέστησαν, καὶ 

καθ᾽ ὃν τῶν γενναίων καὶ τῶν πλουσίων οὐδεὶς λόγος ἐστί.ς Πος 

γιοῦ, 8ὲ ρίιιγα ἐπίογ)γοοία ἤιιῖ886. ροηπίηιιδ, σοηπιηιοείθ ϑθηιιοίτιγ" 
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ταῦθ᾽ ἑλόμενοι. Ἠδθο ροβαϊῦ νἱν ἀοοίιβ ἴῃ Πὶβραϊαίϊοπο ἐ6 8600 
θὲ ζογηῖα ἤτιγιδ ἰἰδγὲ, οἱ αο εγχιδαιο οαιιδὲ5, ψιια ργαθοΐριε α066- 
ἔτι" σγαυϊϑϑίηιαηι ἰαηιο υἱαογὶ ζιυῖ586 οἱ 6. ραγίο τήι6 οἐΐαηι 6859 
»ρορι[ὶ Αἰογοηδὲ5 σοηδι αι, θαπηχιθ γαρίζην 6 Ἰποϊσιοαΐίοηθ 
ατιοίογὶδ 6 ιιδαλη, 5. 4. 

ἴῃ ρ8ὰ δηποίδίέϊομθ δά [ηἰψαπι 1106} πᾶθο ροβϑιϊῦ : Ομαορὲ 
»οίοϑέ, οἰ6 ψινο ἐθηυροΥῦ  αἰοίογ τὸ εἵλοντο υοἶϊέ ἐπέοἰἰσὶ, οἐ ψιαην 

αἰΐαπι γοίριιδίϊοαθ 7ογηναην 6 ἐρϑίνιδ πιθιῖο αἀοδιιογ γιὲ ἐγυδύϊξιιογ6. 

ὐφψυνάθιη, Θαϊδέζηιο θυην δἰσηϊοαν Αἰϊοηΐθη8ο5 Οἰμψηιριακ δ 94, 

ἡηυὐέτο ποτ οἰοδινῖ886 αὔγοσαΐο ἐπιρονῖο ρακιοογίην ργϊδέϊηαηι ζθθη- 
ἐϊαην γϑυοσαθ, 801 ϑογυναγθ δἱηυϊζιειιαϊηρηι γοϊριιδίϊοαθ ὅδραν- 

ζαῆαε. 

Ιῃ φαυΐθιβ ΡΥ απι πος ταϊἰ τηπαπὶ Δοοϊ 10, ἀα 1 δ1"6. ρούαϊβ88 
ὙἸΓ ἀοούππι 415 510 1 6]]Π]ρϑηάπβ οὗτος ὁ τρόπος τῆς πολιτείας. 

Ῥαύαύ ΘΠ]πὶ βου βρύον θτα οὈβοι τη ΠΟ ΓΘ] υ1556 οὐδ οὐ σιυγιδυὶδ 

ἐθηιρογ δ ἰθοίογ. Νόοη οορὶίανι ΥΥ οἰβίκῖαβ δαοίογθιη [001 Πδ66 
511 (ΘΠ ΡΥ 5. ΠΟΙ Πἰθ15 οὐ ΘΓ Θοἷβ ΒΟ Ί ρ5|556, π66 ρούϊββθ ρυοϑρὶ- 

ΟΘΥ6, 51 αἱ ἔογίθ Γαύανὶ β᾽πῦ ἴῃ τηθάϊα Οϑντηδηΐα οἰϊτη φιλομαθεῖς, 

αυ]θὰ8 βἰαύιβ Το ρα ]Ποα6 ΑὐΠΘηἰθηδίαπι. ΡῈ οπηπΐδ ὑΘ ΠΡΟ 8, 5805 

ῬοΙβρθοΐαβ δ οορ 8 ΘΕ86. ΠΟ ροβϑιύ. ΟἼΔΘΟΙ ἰθούου 65, 411] ΘῈ ΠῚ 

ΒΟΡΙ ΡΟΥΘ ΠῚ που ββϑηΐ, ἐππὴ βἰαύπτῃ οἰΐδπι τ ρα ]Ιοα 6 Αἰ πΙ πϑίαπι, 
αἱ ἔστη δύ, Ὀ8π6 ποίη παὐθυαπὺ, βύαίϊπι ᾿π 61 σϑαπὺ τοῦτον 

τὸν τρόπον τῆς πολιτείας: πθ΄ ἀπαπᾶπη 851 ἐπἰδϑοπῦ ρμογϊο 

υὐύζιν πορ]θοίαθ ᾿πίθυ ργοίαίοπὶβ ἱπιραΐαγθ. Οοπίγα ρυϊάδιῃ 
ΒΟΡΙΡύΟΥΙ5. ἀΠΠρ η Δπη οὖ ῥα ΘΥΠ]6πὶ Ἰοαχαϑοϊαύθιῃ τηϑυ]ῦο Υἰβιββθηῦ, 
51 ΡΥΔΘΟΙΒ ΙΘοίο θ5. θαυ! 1115 ΘΧΡΙ Ια 6 δύο τη040, α16Π ΡΓΔΘ- 

ΒΟ Ίρβιὺ ὙΥ βἰβίκι 5. ἐθιηρούα νο]αἰδβθῦ, δά ααδθ γϑὶ]ϑὺ 1105 οορ]ία- 
[]ΟΠ ΘΠ ἐγ ϑηΒ ΟΡ ΓΘ. 

1)ὴ6 ρυϑθοὶβ Ἰρῖθαν Ἰθοίον 115 ΒΘΘΙ1 ΒΙπηα5; ΘΧΟΘΙΌΓ ΤΩ οὖ Β6Γ10- 
ΤἼ1Π| δϑὺ ἰθοίου ταπὶ ῬΥΙΤΠΠῚ ΟἸΩΠΪ ΠῚ 46 [ΘΙ ΡΟΥΘ ΒΟΙΡΙΡΟ ΠὈΓΡῚ απ86- 
7616. Οὐ]ι85 ποίαβ οππθ8 Ῥοβίαπδπηχ (ΠΡ ΘΗ ΙΒΒΊπιθ ΘΟΠΟ αἸβιύαβ 
ΟΟΙΠΡΑΡΑΥΙ, ὈΓῸ ΟΟΥο ΡΆ8Π6 ῬΟΠΘΥΘ ῬΟΒ56. τὴῖΠ] νἱ 601", ΠΟΘΙ] τὴ 

᾿υηο δηΐθ 30 ΥΡΔΠΠΟΙ ΠῚ ̓ πηρουΪατα βου ρύστῃ ἔπ15588δ. Αὐρυμηθηΐα, 
ΒΙ Πρ 18, ροβύθα Θχροῃθηΐι". Οπδ6 51 πιθᾶ ορίπἶο γϑῶ 51, 566 1- 
ὕα ἰπ46 Χοπορ!οηύθμῃι π]τ5. 1ὈΥῚ ϑαοίύογθμη 6586. ΠΟῚ Ροΐπ!δ88. 

Θυοά Ἰρϑιτὴ δυραϊῦ οὐϊδτη οὐ αὐ] Π]5 τῶ αἰνογβιίαβ οὐ Του τηϑ ἃ 

ἸΠΡΘΠΏ10 ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 Ῥ]δ πο 8|16Π8. 
ὙΥ Θ:βίπιο ἰδαθη 111] Πυ]5. ΒΌΒΡΙΟΙΟπ5. ἴπ τηθηΐθπὶ γϑηϊῦ, ΠῸΠ 

ΤΩΔΡῚΒ. ἀΌδΠῚ ΥΘ]1] 115. πο ρυθῦθαβ. 16 νϑῦοὸ τπηαθαύαν 5011Ρ- 

ΟΡ ΘΠΊ, 8101 ἰδ πὴ ῬΟΙΒΡΙ θα Ἰοαπθηΐθῃ,, ᾿ῃ 1050 1106}}1 1110 ρούμ]586 
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ἸδοίουἽἹ ΟὈΒΟΙΡιΠ ΤΠ Πα ΌΘΡΘ, 46. 40 ἰθηηροῦ 6 1ηἰ6]ΠΠ0Ὶ γο!ποιϊα 
4086 ἀϊβραίαί. Αὖὐ βουιρίου. 106}}} ἢυ]α8, αυδηαάδτη, τηθϑ Πα! 6 Πὴ 
6Χ ΟΡΙΠΙΟΠ6, 1Π 1010 [106}}} ποπ {που ΟὈΒΟΌΡ 5. γοϊαηΐαύθ, 8110] 

ἰδτηθη, οὖ αυϊάθῃι ρ6ι" ἰοὔύππι ἴθγθ [106]]π|, τηα]ῖο ΤΠ ΟῚ5 ΟὈΒΟΌΓΙΙΒ 
ΡΘΡ Ὀιδνιδίθη, οὐ ἐοΐαβ δῸ οὐ δίϊοῃιβ ΧΘηορμοηέθδθ ἔουτηδ, τὰ οϑέ 
Β: ΠΡ ]ΠοἸὐαΐθ, ρουβριοαϊαύθ οὐ παύϊνα δθρδηίϊα, ΔΠΠΘΠ5. δὲ αἰ νυ Βα 5 

δϑύ, αὖ ΠΡΟ ὟὟ ἰδ! πτη Πα] τὴ 6]8 αἸγθυβιία 5. ΒΘηΒΊΤη ὈΒΡΙΔΤη 
ΡΙΓΟΘΙαΙ5βθ. ἴρβῶ ὑθγῸ 1Π|{Π [106}}1] γϑυθῶ, ΔΙΘΊ616 νἀ θηΐαν ἴτδρ"- 

τηθηΐαπι [1011 ΔΟΓαρύσμη νἱἹοϊθπίθι" οὐ αἰβ] ποίαμη ἃ ργδθοθάθηϊξθ 
αἰβραξαύομθ. ΥἹΧΣ ϑηϊη Ῥαυΐο ΓΘΡΘΓΚῚ, αὶ ραίοῦ ΠΌΘΙΠατη απο 
οατῃ δηἰθοθάθηίθ 46 Τ,ΔοθἀδϑηηοῃἸου πη ΤΘΡΕΌΪΙοα Ὀ6Πη6 οὖ ἃρίθ 

ῬΘΡ ἰϑίωῳ νϑῦῦδ, Περὶ δὲ τῆς ᾿Αθηναίων πολιτείας οὐ απδ6 ΒΘαππηΐαν, 

ΘΟΠ]ΠΡῚ Ρούμπ]5586. Θιυδηατδπι γἹ60 Ἰρϑαπη 46 1,ΔΟΘαΔΘΙΠΟ ΠΟΥ ΌΤη 
ΤΘΡΟΌΪΙοα ΠὈΡῸΠπι 58 015 ΔΟΓαρίο ᾿πτἰ0, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ ἐννοήσας ποτὲ, 

ῬΟΒ56 ΔΙ|1ΟᾺΪ ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΘΠῚ 8 ΠἸΠιθ 6 ἀθ πη ρουἔθοίο 1η1010. 511}1}}1 1106}}1 
ἀ6. γϑρυῦ]οα ΑὐΠΘΠΙΘηβιαη, η66 ΘΙ] 46 πὶ σομίθπ θυ. γ611Π0 ΟΕΠῚ 
Δα α0, αὖ νἹποᾶτη ἔλαρτηθηΐαμη ΠῸ5 ΠΟΡῚ ΠαΌΘΡΘ, ΠΟ ἱπίθργαμῃ 
ΠΙΡΓ ΠῚ ΒΟΡΙρΡίοΡΙ5. Ηθο γΘΓῸ Δ ΔΓ 6. ΡΟΞ56 ΤΠ] υἹάθου, ἴῃ οοη- 
51Π0 ΒΟΙΙΡΟΟΡῚΒ. ΘΟΠ]ΙΟΙΘ 0 ΥΥ̓ΘΙΒΚιαμη ΡΙΔη6 ἃ 6 1Ὸ ΔΌΘΓΓΔΞΒΘ. 
Θυοα απο ουμἀθηίζιβ5 ἀμ ηϑύρομ, ΡΓ ΔΘ πάπι5. δῦ Ἰοσιβ. 58 015 
ἸΟΠΡῚΒ ΘΧ ΟΥ̓ΔΙΊΟΠΘ Ιβοογαῦ5 ῬαηδύῃΠθπδῖοα Ρ. 256 Β, 6Χ 40 τηδηϊ- 
οϑύαπη ΠΘΡῚ ραΐο Ἰάθιη Ὁ 6 ΘΟΠΒΙ ΠΆΓΩ ἔΠ]15586 ΒΟ ῚΡΟΟΥΙ Πυ]} 5 [1061], 
αυοα [πὺ οΟἸ1πὶ Ιβοογ δαί! ΓΟ ἀΔΘΙΠΟΠ]ΟΤ ΠῚ ΓΘΙΩΡῈΠΙΟᾶτη ουτῃ 46- 
τηοογ ϑύϊα, ΑὐΠΘΠΙΘΏΒΙ ΘΟΙΙΡΑΥ Δ ἢΪ. ΘΟ ΙοἸὐπι" 116: Οὐ μὴν ἀλλ᾽ 

ἐπειδήπερ αὐτοὺς οἶμαι τὸν λόγον τὸν περὶ τῶν πολιτειῶν εἰς τὸ 

μέσον ἐμβαλεῖν, οὐκ ὀκνήσω διαλεχθῆναι περὶ αὐτῶν" οἶμαι γὰρ ἐν 

αὐτοῖς τούτοις τὴν πόλιν ἡμῶν ἐπιδείξειν πλέον διενεγκοῦσαν ἢ τοῖς 

ἤδη προειρημένοις. καὶ μηδεὶς ὑπολάβῃ με ταῦτ᾽ εἰρηκέναι περὶ 

ταύτης, ἣν ἀναγκασθέντες μετελάβομεν, ἀλλὰ περὶ τῆς τῶν προ- 

γόνων, ἧς οὐ. καταφρονήσαντες οἱ πατέρες ἡμῶν ἐπὶ τὴν νῦν καθε- 

στῶσαν ὥρμησαν, ἀλλὰ περὶ μὲν τὰς ἄλλας πράξεις πολὺ σπου- 

δαιοτέραν ἐκείνην προκρίναντες, περὶ δὲ τὴν δύναμιν τὴν κατὰ θάλατ- 

ταν ταύτην χρησιμωτέραν εἶναι νομίζοντες, ἣν λαβόντες καὶ καλῶς 

ἐπιμεληθέντες οἷοί τ᾽ ἐγένοντο καὶ τὰς ἐπιβουλὰς τὰς Σπαρτιατῶν 

ἀμύνασθαι καὶ τὴν Πελοποννησίων ἁπάντων ῥώμην, ὧν κατήπειγε 

τὴν πόλιν περὶ ἐκεῖνον τὸν χρόνον μάλιστα περιγενέσθαι πολεμοῦ- 

σαν. ὥστ᾽ οὐδεὶς ἂν δικαίως ἐπιτιμήσειε τοῖς ἑλομένοις αὐτήν" οὐ 

γὰρ διήμαρτον τῶν ἐλπίδων, οὐδ᾽ ἠγνόησαν οὐδὲν οὔτε τῶν κακῶν 

οὔτε τῶν ἀγαθῶν τῶν προσόντων ἑκατέρᾳ τῶν δυνάμεων, ἀλλ᾽ ἀκρι- 

βῶς ἤδεσαν τὴν μὲν κατὰ γῆν ἡγεμονίαν ὑπ᾽ εὐταξίας καὶ σωφροσύνης 
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καὶ πειθαρχίας καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων μελετωμένην, τὴν δὲ. 

κατὰ θάλατταν δύναμιν οὐκ ἐκ τούτων αὐξανομένην, ἀλλ᾽ ἔκ τε τῶν 

τεχνῶν τῶν περὶ τὰς ναῦς καὶ τῶν ἐλαύνειν αὐτὰς δυναμένων» καὶ 

τῶν τὰ σφέτερα μὲν αὐτῶν ἀπολωλεκότων, ἐκ δὲ τῶν ἀλλοτρίων 
’ὕ Χ , ἢ , Ξ ἢ , ᾿ ΤᾺΝ , ᾽ 

πορίζεσθαι τὸν βίον εἰθισμένων" ὧν εἰσπεσόντων εἰς τὴν πόλιν οὐκ 
4 3 “ ’ ε “ , ς 4 ’ 

ἄδηλος ἦν ὅ τε κόσμος ὃ τῆς πολιτείας πρότερον ὑπαρχούσης λυθησό- 

μενος, ἥ τε τῶν συμμάχων εὔνοια ταχέως ληψομένη μεταβολὴν, ὅταν 

οἷς πρότερον χώρας ἐδίδοσαν καὶ πόλεις, τούτους ἀναγκάζωσι συν- 

τάξεις καὶ φόρους ὑποτελεῖν, ἵν ἔχωσι μισθὸν διδόναι τοῖς τοιούτοις. 

οἵους ὀλίγῳ πρότερον εἶπον. ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν ἀγνοοῦντες τῶν προει- 
΄ »] ’ :: ’ ,ὕἹ Ν Ν , ᾽ὔ 2 

ρημένων ἐνόμιζον τῇ πόλει τηλικαύτῃ μὲν τὸ μέγεθος, τοιαύτην ὃ 
3 ᾽7ὔ ’ “ ΧΝ , ε ἤ φ “ Ν 

ἐχούσῃ δόξαν, λυσιτελεῖν καὶ πρέπειν ἁπάσας ὑπομεῖναι τὰς δυσχε- 
΄ “ δ Ν ,ὔ . ἀν “- ΝΣ ῇ 

ρείας μᾶλλον ἢ τὴν Λακεδαιμονίων ἀρχὴν δυοῖν γὰρ πραγμάτοιν 

προτεινομένοιν καὶ μὴ σπουδαίοιν, κρείττω τὴν αἵρεσιν εἶναι τοῦ 

δεινὰ ποιεῖν ἑτέρους ἢ πάσχειν αὐτοὺς καὶ τοῦ μὴ δικαίως τῶν 

ἄλλων ἄρχειν μᾶλλον ἢ φεύγοντας τὴν, αἰτίαν ταύτην ἀδίκως Λακε- 

δαιμονίοις δουλεύειν. ἅπερ ἅπαντες μὲν ἂν οἱ νοῦν ἔχοντες ἕλοιντο 
Ν “- δ, ὦ , “ μ Ὁ “ 

καὶ βουληθεῖεν, ὀλίγοι δέ τινες τῶν προσποιουμένων εἶναι σοφῶν 

ἐρωτηθέντες οὐκ ἂν φήσειαν. αἷ μὲν οὖν αἰτίαι, δ ἂς μετέλαβον 

τὴν πολιτείαν τὴν ὑπό τινων ψεγομένην ἀντὶ τῆς ὑπὸ πάντων ἐπαι- 

νουμένης, διὰ μακροτέρων μὲν αὐτὰς διῆλθον, αὗται δ᾽ οὖν ἦσαν. 

Οὐἱ αἰδραϊαύοηϊ βου δι]5. Θουθρῖαθ ὑΘΥΘῸ" αὖ ᾿πγθηϊαῦ ΠΟΑ]6 ν6] 
ΒΌΓΤΠΤΗΠΒ5. ῬΠΠ]ΟΒΟΡ 5 απο ΟρΡΡΟΠΟΙ6 ροββιύ, δαὺ δὐσυτηθηΐδ δρίδ 

Θχοοριίοῦ, ααθὰ8. θᾶπι τ ϑίθ!]αύ. Τοπθπιαβ. ἰριθαν οααβδη, απ86 
ΑΥΠΘΏΙΘηΒ65. ρϑαϊαύπη 60 ρα]. αὖ βΟΙοΠπΙοαΘ οοπβυ  α ]ΟΠ1, βαρ ὶ- 

ΘὨΦΙΒΕΙΠΊ8.6. 586, ὈΓΘΘἴοΥθηῦ 181 Ῥαγϑιη οὖ τηοΥ8πι δημοκρατίαν 

6] ροίίι8 ὀχλοκρατίαν. Οὐδηι αὖ ἴρ58 Ιδοογαίθβ πθ66 ἰδ 81:8 Π66 

δηδα 86. ΘΟΠΒδΙ 010Π1 ΓΘΙΡΌ]ΙοαΘ ΡγΓΔΘίθυ ΓΘ δαβιβ δύ, τω Αὐἰπ6- 

ΠΙΘΏΒ565, πΓροηΐο προθϑϑιίαίθ οὐ Γδοθαδθιποῃιου τη [10161η6. ἀ0Π11- 
Ὥ8Π6Ὶ οοδοΐοβ, ἀο ΠΟ 18 ΠῚ ΔΙΏΡΙΘΧΟΒ Ριδοίοχίδ ΒΘ] αὐ]5 σαδ6 οαγῶ 

ΘΧΟΌΒΑΙΘ οΟηδύα!. “ 
(ὐοηύτῶ βουιρίου. Πυ]ὰ5. 1106}} αυδθ ἀἰβραίανον!ῦ ᾿π θῶ ΟΥ̓ΔΙΪΟΠΘ, 

α0δ6 ἀηΐθοθββῖβθθ υἹἀθύυυ ἐγαριηθηΐατῃ [106}]1, οὐβὶ σοπ]θοῦα δ, ἃ556- 

4] ΑἸΠΠ10116 οβύ, βιβρίοου" ἰδιηθη ΘΟΠΙρΡΑΓ Αἰ οπθῖα ΤΟΙ ρα 1Ιοᾶ8 ἃ 

ΘΟΪΟΠΘ οΡαἸπδίαθ δηΐθρι  ββᾶτη Υἱ εἰ, ΓΘΟΘΠ 0115 ἀδπηοοι δὔϊ8.6 ΟἸΠΗἶδ, 

ἀθιηοηβίγαββθ [ϑῖπαβ ἴῃ θὰ ἀϊβραύαί!οπὶβ ραγίθ, ααδ8 Ποάϊθαυθ 
δχύαῦ, 40061}8 5ιβοθριῦ Ῥ οθαίδπι 56Π161 ἀθιποονδίϊαμι ΑἸ ΠΘΠΙΘη565 
Ὀ6η6 ὑπ }1 τ ΙΟΠ6 δ, ατιΆτη τη} 1 ἰαχανογαπύ, οαπὶ πὸπ δηϊπηϑα- 
γΘΥ ΠΙββθηῦ ΒΌΠΠΤΩΔΠΙ ΤΘΙΡΌΒΙΙΟα8. ὙΘΙΒΑΙῚ ἴῃ ΠΊΔΙΒ ΠΗΡΘΙῚΟ Οὐΐ!- 

ὨΘΠΟ οὐ ὕπθπάο, 8 Ορθ8 πηδΡ  πηὰ5 ἀαρθηάαβ οὐ βϑυγδπάαβ. 



ΑὉ ΒΕΜΡ. ΑΤΗΕΝ. ΧΧΙΧ 

ΤΘΙΘΥΥΙ θῶ ΟΠΊΠηΪα, 88 1051 1η ΑὐΠθηϊθηβίαπι ᾿ηδύια 5 ΓΟΡΤ ἢ η- 
αἀθὈδηΐ, οὖ οπη δ ὙἹ ΠΟΥ ΠῚ ΟΘΠΘΙ 8, 486 [ιΔΟΘΔΟΙΠΟΒΙΟΙ ΠῚ Δ Π1]- 

ΤΟΥ 65. 1π ῬῈ]1018 οὖ ρειναῦβ ΑὐΠΘῃΙ θη τ τηΟΥ 5 ἰἀχαθδηΐ, Θχ 
ΒΌΠΩΠΊΟ ΓΘ] ηϑα 086 Βύ 10 ὨΔΒΟΙ. 

Ε)υβάθηι οαπὶ ἰβοοῦαύθ βθηὐθηύαθ {π|ὺ Ῥ]αΐο, οὐ] 8 ΘΡΤΘΡΊαΤη 
Ἰοσὰπη 46 Τρ θυ5 4, Ρ. γοό Ο4, [᾿αθοὺ Δρροόποθ, αὐ ἴδοιῦ δὰ 

1η6 Πρ ΘΠ 05 Ρ]υ1 65 1106}}1} μὰ] 5 ἰοοο5. Ναγγαῦ ΑὐΠΘΠΙΘη565 ὑγιθυ- 
[ΑΙ 05. ΜΊΠΟΙ ἴϑοίοβ ὑστη, οαπη 6 πδϑαϊοδῃι δά ἸρΠοΡ ἢ, 

οὔαπι 50] πρὶ Πδ60: Ἔτι ἂν πλεονάκις ἑπτὰ ἀπολέσαι παῖδας 

(ΜΠποῖ ὑτιθαΐαιϊα) αὐτοῖς συνήνεγκε, πρὶν ἀντὶ πεζῶν ὁπλιτῶν μονί- 

μων ναυτικοὺς γενομένους ἐθισθῆναι πυκνὰ ἀποπηδῶντας δρομικῶς εἰς 

τὰς ναῦς ταχὺ πάλιν ἀποχωρεῖν, καὶ δοκεῖν μηδὲν αἰσχρὸν ποιεῖν 
- “ 5 , ΄ 3 2 ’ 3 ᾽ 

μὴ τολμῶντας ἀποθνήσκειν, μένοντας ἐπιφερομένων πολεμίων, ἀλλ 
3 Υ͂ 2 “-“ ’ δΝ ’ ε 7] Ὡ εἰκυίας αὐτοῖς γίγνεσθαι προφάσεις καὶ σφόδρα ἑτοίμας ὅπλα τε 

5 “ ἣν “ ,ὔ 3) 3 Ν {τ ’ 
ἀπολλῦσι καὶ φεύγουσι δὴ τινας οὐκ αἰσχρὰς, ὥς φασι, φυγάς. 

“ Ν - “ ε ᾽ὔ Ξι “ ,ὔ 3 " 

ταῦτα γὰρ ἐκ ναυτικῆς ὁπλιτείας ρήματα φιλεῖ ξυμβαίνειν, οὐκ ἂξια 

ἐπαίνων πολλάκις μυρίων, ἀλλὰ τοὐναντίον. ϑ.15 Π]ΠῸ Ἰηἰ6]]10 1011" 

αα14 Ρ]αίο βϑηβουιὺ 46 ὁπλιτικῷ Αὐποηιθηβίθτη ὅθ6ὰ θυ ΘΟ 105 

ΟΟΡΊ5. αα0α οὐΐδηι διιοίου. [106}}1 1ῃ Ἰοὺ ῥϑιϊο ΟὈΒΟυΤΊΟΡΘ ΓΘΡ18- 
Ἰθη 10 ΟΔΡΙΒ ΒΘΟΙΠἋΙ 1η1010:; Δ ααθῖη 1π’6] Πρ θη ππὶ Ῥουγ ποῦ 

Ἰοοὰβ ἰβοουαὐϊθ 46 Ῥδοθ ρ. ι68ὃ αὶ : Ἡμεῖς δ᾽ εἰς τοσαύτην ἀπορίαν 

ἐληλυθότες καὶ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ὄντες, ὥσπερ βασιλεὺς ὃ μέγας, 

μισθωτοῖς χρώμεθα τοῖς στρατοπέδοις. καὶ τότε μὲν εἰ τριήρεις πλη- 

ροῖεν, τοὺς μὲν ξένους καὶ τοὺς δούλους ναύτας εἰσεβίβαζον, τοὺς δὲ 
, 2ι ον. 4.7} “ Ν “ Ν , ς ΄ » 

πολίτας μεθ᾽ ὅπλων ἐξέπεμπον᾽ νῦν δὲ τοῖς μὲν ξένοις ὁπλίταις χρώ- 

μεθα, τοὺς δὲ πολίτας ἐλαύνειν ἀναγκάζομεν, ὥσθ᾽ ὁπόταν ἀποβαί- 
5 Ν “ , ε Ν "} ΠΝ ς 7, ΕἾ ᾿- 

νῶσιν εἰς τὴν τῶν πολεμίων, οἵ μὲν ἄρχειν τῶν Ἑλλήνων ἀξιοῦντες, 
« , ΑΓ 2 ῃ ς Ν “ Ν 7 Ὁ“ 3 Ἷ 

ὑπηρέσιον ἔχοντες ἐκβαίνουσιν, οἱ δὲ τοιοῦτοι τὰς φύσεις, οἵους ὀλίγῳ 

πρότερον διῆλθον, μεθ᾽ ὅπλων κινδυνεύουσιν. ΦΙΤΏ1Π15 Θδῦ 1ΠΌῸΠ]8 

ΒΟΡΙΡΟΟΓΙΒ ΠΟΒΕΓῚ ΟδΡ. 2, 1: Καὶ νομίζουσιν ἄρχειν, εἰ τῶν συμ- 

μόχων κρείττονές εἰσι. [701] γυ]ρὸ ΙηἰθΡΡοβιίαπη τὸ ὁπλιτικὸν ροδβύ 

νομίζουσι 5Θηδαπ) {πα γ6 οὺ ἰδπααθδη) ΒΡΌΓ ΠῚ 6]10Ι ΘΠ πὶ 6556 

ΤΠΟΠῸ] 1η ἃ ππηοίδιί]οηθ. 

564 ρεῦρο Ρ]δίοπιοα δου αιδθ βθαπαπηίαν Ρ. 707 Α : Αἱ διὰ 
τὰ ναυτικὰ πόλεων δυνάμειβ ἅμα σωτηρίᾳ τιμὰς οὐ τῷ καλλίστῳ τῶν 

πολεμικῶν ἀποδιδόασι. διὰ κυβερνητικῆς γὰρ καὶ πεντηκονταρχίας 

καὶ ἐρετικῆς παντοδαπῶν καὶ οὐ πάνυ σπουδαίων ἀνθρώπων γιγνο- 

μένης τὰς τιμὰς ἑκάστοις οὐκ ἂν δύναιτο ὀρθῶς ἀποδιδόναι τις. 86 

116 Αὐδοδιη Γι ρῈ ]]οδτὴ γΘΒΡΊ ΟΊ Θη5, τπὖ ϑηύθδ, ΑἸΣΙῦ. 
ΟΔΠΙΘΡΑΓ ἴῃ ῬΡΟΟΘπο δά ᾿ηίοι ΡΥ οἰ ο 6 πὴ. Δ]]ΟΥ πα 116. ἔαϊέ 



χΧχ ΞΟΗΝΕΙΘΕΒΙ ΡῬΒΟΠΙΠΟΟΜΈΝΑ 

βθηὐθηθια ἤδηο ΑὐΠ απ θηβίαμη ΤΩ ρα Ὀ]Ἰοατη ἀηΐθοράθηθ [,ο6486- 
ΤΩΟΠΙΟΙ ΠῚ ΟΡΡΟΒι απ 6558: απ γϑραάιαία, ΥΥ οἰβί 5. βὐαύῦαϊύ ΠδπῸ 
᾿Αθηναίων πολιτείαν 6556 ΟΥ̓ ΔΥΙΒΒΙΠΊΘΙῚ 1115 ῬΟΡῸΪΙ σα μϑατ μη παύδϑτηῃ 
6Χ Παρ ί!οΠη6, Π6 4116 δΔαπηοάσπ οορτίαίθ βουιρύδπι, 58α οβ θυ 6 ', 
αὐ ἴϑυθαὺ Δ Π1Π}1 τηοίπϑ8, οχαιϑίδιη. ΝΌῸΠ ΘΠ1ΠῚ Θϑ86. Τα ΟΠΘΠῚ 

ἸΠΒΟΙῚΡΌΙΟΠΙ5Β. ΠαΡοπάδιη, πθαὰθ Λακεδαιμονίων πολιτείαν Χοπο- 
ῬΠΟΠΝ ἀθαὰθ ἰὑγιθυΐαμη, πθαθ τηδρηϊθα]π6 πηαϊθατη αἰἸΒρδΥΘΊΩ, 
οὖ Θοπ]αηούϊμη δα ἀθίποΘΡ5 ἴθ "6 ϑαϊύδμη ΠΟΘ ἸΠΟΥ6 "6 ἄθθ6 16, αἱ 
Ἰηΐο' ΠΌΤΟΝ ἴρβο05 τηυϊύπμη. 5: ΠΗ} 1η18 Ἰη οι οθἄθιθ οὐΘἀδιηι5.. 
Νατη 181 Λακεδαιμονίων πολιτείαν ρΥδοδίαιθ, ααοα τα] 5. ΡΓῸ- 
τηὐαὐὺ : 564 ἢᾶπο ᾿Αθηναίων Π1Π1] Ὁ. 6. ΠΙΒῚ ᾿πιατπςαύθπι, βύα ΕἸ] τη 

οὐ πηρτγοὈιἰαύθιη Ρ]6 015 Αἰ π θηβῖ5 ἀθριηρ 6. «τὴ δ1πα δπ6- 
ΤΟΥῚΒ ΘΟΠΒΙΠΠΙΙΩ 56. ΠΟ ὙΘΡΘΙΙΓΘ ΠἾΒῚ Ποο, αὖ να ΡΟΡᾺΪ ΑἰΠ6- 
Ὠ]ΘΗΒ15 ΘΟΔΡ οι. ΗΟ οἴβὶ ΡῬ6 1" 86 ἈΡΡΆΡΘΥΘ ἀφὈθαύ, ἐδιμθη [10 6]- 

ἰὰπ| ΓΙ ΒΒ. ῬΘΙΟῸ  Θηΐθη ποίδϑ 6]115 Γ61 ἀθιηοηβίγ δ ΤΠ 586 6586 

αροϊαι αὐ ; 14 αυοά ἴδοι Ρ. 59, 6ο. 

Οθηβυ δ ΡΟΡῸΪ ΑΟΠΘΏΙΘΗ515. Ἃ160616. Ρ61 π16 ΠΙΘΘ 10 ἢππο [106]- 

ἴὰπι, ἀυμημηοαο 18, αὶ ἴω βἰαύαιῦ γσοοδπάππη, οοπἤίθαύι" ΘΟ θΠι 
. ΠΟΠΊΠ6. ΔΡΡΘΙΪΔη 85. Θ556. ΟἹ ίΙΟΠ65 [6 γ6. ἰοΐδβ ἰβοογδύϊοαβ, υϑὶ αὐ! 
ΑΥ̓δορδρΊοδηη, Συμμαχικὴν οὖ 8118, ΑΌΙΪ ᾿πδυϊ πὐὰ οὖ ΤΊΟΓ 65 Δ6688- 

᾿πὰπὶ ΑὐΠΘπΙθηβιαμη ΟΥΔΥΙΘΡ οὖ Δ ΟΘ 06 ΓΘΡΙΘΠΘηα1ῦ. ΞΡ ΘΟΙΤΏΙΠδ 
δΙααοῦ βαρ ΔΡΡΟΒα], 6χ αυϊθαβ ἰθοίοι" οχιβυηαθ 46. ΤΘ6 15 
Ἰοοῖβ ροίθυϊῦ. ΗΒ 5Β1:Π}1165 βαηὺ πιὰ]! Ῥ]αύο ΙΒ. ἰοο] οατη 1ῃ 16]1- 
415 ΠΌΣΙΝ ὕσπι 1ῃ ΒΟΙῚΡΌΒ 46 Τ ρα Ποὰ οὐ 46 ἰθοῖθα5, ἀπ 46 πηατη 
ΘχοουΡύαμη βαρΓῶ ρόδα]. Νϑπιο ἔδιηθη ἸΠαΌΘΙη νοὶ ᾿ΒοοΥ ΔΕ] γϑὶ 

ΡΙαΐοπὶ ἰνασυβαιθ ὑϑηα δὴ 1Π14 15 106 101 085 οὖ Ἰηα]ρηδίο 6 οοτα- 
ΤΟ. ΠᾶΠΟ 5176 ΓΘΡΙ ΘΠ ΘΗΒΙΟΠΘΠῚ 5106 Τ18}15 ΟΘΉΒΌΣΔΠ ΟἸν δ 15. οὖ 
ΤΘΙΡΌΘ]ΙοδΘ Αὐπθηιθηβιαπι ᾿ηραΐανιῦ. Ουα Τ᾿ ααυοά ΥΥ ΘΙΒΙκ15 5. 9, 
Ῥ. ὅο, 001 Ἰοουμη ΟΔΡΙΝΒ 1, 10--12, 46. ΒΘ ΟΠ ἰαχὰ οὖ 1η50] θη 18, 

Αὐδοούαη ὑγδοίαϊ, ποη βοϊυτη ἱπιαυϊοῦ5 56 [α]βιύαῦβ ΟΥἽΠηΘἢ 
ΒΟΓΙΡΟΟΥῚ πηρὶηριῦύ. Ναβαῦδπι, πα 10, ρα ΧΟΠπορῃοπίθιη, ΠΘα 6 

ἴον ύαϑϑβθ δρυὰ δ]1ὰπη ΠΟΥ ΠΏ ὑθηη ρου πὶ ΒΟΡῚ ΡΟ 6 ΠῚ 51Πη116 απϊὰ 
ΘΟ. Αἰαὰθ ΟΙΏΠΪΠΟ 6 Τ6ΠἋ 15 ΒΟ ΡύΟΥθυ15. δ] βάθη δθέδθβ 
Ὧ6. βου ουη ΘΟΠΙ ΠΠΟη6. Δ]106 1 1665. Οποα ἰδηηθη 8]1061' 56 
ΠΔΌΘΓΘ ΔΡΡΟΒΙθΙ5. βουιρίονα μη δθαυδίμαμη ἸΟΟ]5 ἀοοΠ] ἴῃ δηποίδ- 
ὑοη 5 δα ᾿ἰδύαπι ἰοοῦη. Ναραῦ ῬΟΙΓῸ ΘΧ ῬΓΟΡΙΟ ψϑθΟΤ ΠῚ 
ΒΘ. ΘΟΟΙΡΙΘη ἀπ 6886, αποα δἱῦ διιοίου, 5ΘΡΥΟΒ. ΠΟῚ Ροΐύϊ556 

αἰβίηρα! ἃ οἰνιθα5. ΤαπΙοατη ὈΓΘΥΙΟΥ ΘΠ] οὗ ὉΠῚῚΒ. τηδηϊοᾶθ οὗ 
ΘΟΙΏΒΠΊ Ὁ ὈΒΟΙΒ5αῚη. 1Π 0ΠῸ ΘΟἀΘΙηΠ] 16 ΠΟΠΊΙΠ6 51πη0 ἀαΌΙΟ [1556 ΟΟ τὰ 5 

ΒΟΥ 15. ποίαβ. [πη 6 ]]ΠΠ1ο1Ὁ νιν ἀοούμπα ἐξωμίδα, σοι. νϑβί πη 6 ΠΕ], 



Α) ΒΕΜΡ. ΑΤΉΪΒΝ. ΧΧΧῚ 

αποα ΔηΠα 15 ἐθιη ρΟΡΙθτ15 5ΘΥΥΙ ἰδ ηἰ ΠῚ Θ᾽ Έ551556 νἹἀθηζα!}", 564 ΡΓο- 
οοαἀθηΐθ [θη ρο "6 οἶγθ8 ϑὐϊδπι, ΡΥ ΆΘΟΙΡΘ ῬΔΌΡΘΙΙΟΙ 65, ΘΟ 6 ΠῚ Δ Πη]ΟἴΟ5 
ἸΠΟΘΒ5Ι5586. ἀἸΒΟΙ ΠΠΠ5 ΘΧχ ΑΥΊΒΟΟΡ Δ Π6 οὖ ΔΙΙΟΓ ΠῚ ΒΟΡΙΡύΟ τη ἰθϑέιμηο- 
πἢ5. 6 ἐξωμίδι Ὀ6π6 ἀϊδραίανιῦ ῬΘΥΊΖοηῖι5 δὰ Αθ πὶ Υ.. Η. 9, 34. 

ΤΟΠΒΌΓΆΓΩ ΘΔΡΉ ΠΟΥ ΠῚ 56 ν]]6ὴ ΠΟΡΓΙΙΟΥ ΠῚ οὐ τη 915 δα οαΐθιη 
ἔπϊ5θθ αυδτη ΟἸγΊ 6 Γη, ΟΡ ἄο ΟΥ̓ Διητ δ 115 ΟΥ̓ ΔΘ ΟΙ5. ὑγΓΔα ΘΗ Πθ05, 564 
ἰβδύδτη ποίβϑιη ὑπο δηὐ 5ΘΡῪΙ ἀΟΙΏΘΒΓΟΙ ; οοηὐγΓᾶ 81 41 οὐ Π| ΤΟΙ 
ΔΏΠΌΤη οχίγα ἀΟΙΏΙΩΙ ἀοϊηστη 1η ΟἰΠΟΙΠ15, [Δ ΌΓΙΟΙΒ, Τ6. πϑαίοδ, 

δ ΟΘ ΠΝ [Ὁ ἀ1Π15 Οὐοιραῦ! τηὰϊΐαπιὶ ᾿πουααπίαι" οὖ ραυύθιη [ΠΟΤῚ 
ἀοΙηηο ἰδπασδπιὶ ἀποφορὰν γοαἀἀοθαηύ, 11 [8.6116 ποίϑιη ἰοηβα 86 
ΔΟΙονθυαηῦ, οὗ. Τ]ΔΡῚΒ ΟΙΥ1 τηῦίαγηὐ, ἀΟΙΏΙΠΙΒ [ΠΟΥῚ ΟΘΌΡΙΟῚΒ 
ΒΘΡΥΟΓΌΠΙ ἰδ 118 οὖ ἰαχαϊ ἱπάπὶσθηῦθυβ οὐ δὰ υἱέϊ, ΟΠΊηΙδ 
ΘΟΠΒΙ ΘΗ. 

ΘΙ ΠῚ115. δῦ οὐἸ πη ύϊο Υ ΘΙ5]ς 11, αὰῶ ΡΟ ΒΘααΙ τ" ἸΟΟΌΤη ΘΔΡ. 1; 
12, ὉΌΙ ἀθ ρορυΐο Αὐἰμθηῖθηβιὶ ἀϊοιίαν : ἀξιοῖ οὖν ἀργύριον λαμβά- 
νειν καὶ ᾷἄδων καὶ τρέχων καὶ ὀρχούμενος καὶ πλέων ἐν ταῖς ναυσίν. 

Ϊῃ χαϊθὰβ ἀπὰπὶ νοῦ θαπὶ ὀρχούμενος ΝΥ ΘΙ5Ιτ(1Ιο νἱαἀθύϊι δὉ πυϊάϊ8 
Ῥοιηοέθτη, οθίρθυϑ, 4101] οἄϊοβθ. Νά οὐ ουϑδίϊ!β, ᾿παα]ὖ, 415 οδηίθῦ 
οὐ οαγγαύ, (πᾶ βαηῦ Θχϑυ οἰ δ! 65 ΟΠΊΠ1ΠΠῚ Τ]]Π1Π16 τηο] οδίδθ οὗ 
ῬΘΡΙΟῸ]οΒ86) οὗ παυιροὺ : ΠῸΠ ΘΠ]ΠῚ (ἸΟΙσα ῬΟΡαΪ5 πδυϑὴ ρα Ὀ61- 
ΠΑΙ͂ δῦ ΤΘΗΙΟΒ ᾿ΠΊΡΘΙ]ΘΓΘ, δῦ 4118 ΟΥΑΙ τη Ποῦ ἡϑαύοῶ ΟὈἸΓΘ. 
ΠΟΡῸ ΠῚ ὙΘΡ ΘΟ ΠΘ ΥὙἹ1 ἀοοίαβ ἃ Ὁ ἀπίγουϑῶ ἰοοὶ ᾿ἰβέπιβ βθηὐθηΐι Δ ΌΘΓ- 
γαγουύ. Ηοὸο αἷὺῦ βουιρίου : ῬΡοραΐαβ βίπαϊα ουτηπαβύϊοα οὐ τη βιοα 
1058 Ρ61' 856 Ποῃ ΟΟ]10, 564 ρϑθουηΐϊα δοοθρία ἃ ΟὙΙΩΠΆΒΙΔΥΟΠΙ5. 1 
Ῥαϊδθβϑίγα, οὐὐϑὰ οὖ γΘΙΙ]15 ΘΟ ΔΠΊΠΙΙΠῚ ΟΘΠΘΡΙθῸΒ ΘΧΘΡ θαυ ; 
Ἰΐθπη ϑοοθρία ἃ ΟΠΟΙΘΡῚΒ Τ]Θ 0646. ΟΔΠΘΓ6 οὖ βα]α 6 ἀἸβοιῦ ; 51Π|1- 
ΠΟΥ ἐγ] ΓΑΙ ΌΠ15 ΟΟ]]οοαῦ ΟΡΘΡΆΤΩ ϑυδτη 1Π ΙΓ ΘΙΏΙΌΊΙΒ. ᾿Π]Ρ 616} 618. 
ΝΆΤΩ {ΠῚ ΓΆΡ ΟὮ] ἐπιφορὰν ῬΓΔΘΌΘΙΓΘ ΤΘΠΙΙΡῚ 18, ἸΠΌΓΊΓΩΙ5 θρανίταις, 

οΟΘΘὈδηδα}", αὖ ὁχ Τ ΠΌΘΟΥ 146. ἀἸβοιτη5. θα ἸΤΌΠΙΟΘ. οὐ τἹα]ΘᾺ}1 

οδιβδν ΞΟΙΙΡΙΟΙ πλέων ἐν ταῖς ναυσὶ αἰχ!ύ, ααοα ἀουοθαῦ τὰς ναῦς 
ἐρέσσων. [ύδ, ΝΥ ΘΙ5|11 οα] απ πϑτη τηδηϊοϑύδπι [δ οίδπι ραίο. 

ΡΙυγ 8, ῬΟΒΒΘΙΩ ΤΠΟΠ616 δι ΓΘΙΙΟ ΔΒ ΥἹΡῚ ἀΟΟΙ] ΓΘΡΙΘΏΘΗΒΙΟΠ6Β, 564 
ΠΟΪΟ ΙΟ Ορϑιδπι δὖ ἰθιηραβ Ρουθ θ. ὅϑδύϊ!β ΘΏ1ΠῚ ἴθοῖββθ ΒΙΠΡῸΪΙΒ 
ΤῊΪΠΙ γ]άθοῦ 1η Δηποίδἐ!ο 15. 8 προ. ἸΟΟΟΒ, ἴΏ ααϊθι5 αιοα 
ῬΟΡΥΘΠ Ποῦ, ἸΠΥΘΉΪβθ6. 5101 υἱἹἀ θοαύαν ΥΥ̓ δἰβίκι δ, ααϑιην18. ΠΟΙ 

ὉὈΙαὰ6 Ἰθοίου θη δα οἂριία αἰδρυζαίοπῖβ ΥΥ οἰβίϑηδθ τϑύμ 6. 1ΠῚ, 
απδ6 Ἰοθαπη ἈΠΕΠΙ]ΘΙΠα] 6 ΤΟΒΡΙοΙ αὐ. 

ῬΥΟΡΤΘΟΙΟΥ πὰηο δά απδοϑυϊοηθιη 48. βου ρίουθ Πα]. ΠΥΡῚ; 
ἀαθιῃ αυ]άθιη ΧΘΠΟΡΠομύθηι 6858 ΡΓῸ β 05 οοῦίο Ππαρθυὶῦ οὖ ροϑιυΐύ 

ὙΥΘΙΒΙκ5. 5. Γ4. Ουδπαθδηι οπΐπι, ἀθ πος αὶ ἀυδιοπί, 6556 
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τηοπθαΐ, (1η δηποία!!οπηθ δα ]θοΐα Π115 ΒΟΥ Ρ ΟΥ 5 ἀοοῦ! 48 ϑρανία, 

Μδῆβο, βιβριοιοπθιη τηϑηηιου γι {. Π1. Ρ. 496.) φαδηαηπδιη Ρ 61 ἐούατη 
ΠΌναμι, Θχοθρίδ οὐαύϊομ 5 [οὐ πιῶ, (5] 46 ἤδο Ἰπαϊοαγο [1οθαἰ,) ἃ 56 

1050 αἸβορθρανθ νἱἀθαύι 111 ΧΘπορΠοπ, ααϊὰ πυβατδπι 46. οἰν!θ 5 
5115 ὑδπὶ ἀαριύοι' βαύπδῦ, οὖ οτηηΐηο θὰ ἀ46 ὕϑΌα5 ΡΟ] 1015, 8.6 16 
ῬΘΥΒΘα Ια", ῃ 4115. ΠΠὈΤῚΒ. πο ροπδύ; ἰδίηθῃ 1118 Θατη δαούογ θη 
Βατηῦ, οὐ ΓΘ] ]αδ 510 ΘΧΡΘαΪΡΘ οοηδύμ!", αὖ βίαυαδῦ θαμα 1110 1080 
θη ΡΟΥΘ, οπη Πα] δοοθριββοῦ 46. ΘΧβ1}10 580 δαῦ Ῥϑαϊο ροϑί, 
γΘΟΘηδ ἀΟΙουα Θοιηπηοίαχη, ἤᾶθο Θχϑιϑβθθ ΟΘ]ου ον, αὖ ἀἃ Του α 

ΟΥ̓ ]Π6 γϑθουατη4 16 ἀο]θοία. ποη τηυ]ίατη οορτίανού. [)6 ὑθΠΊρο 6 
ΒΟΙΙΡ ΠΟΠΪΒ. ΒΌΒΡΙΟΙΟΠ ΘΠ, 1116 ἀποῖῦ 6 Ὑ6 1015 ΘΔΡΙ5. 2, 20, ὅστις δὲ μὴ 

ὧν τοῦ δήμου οὐ οοὐ. ο]6Γ6 δηΐϊπη ΠΟΙ Ϊη 65 ἀο] ΘΙ 6Χ γ6 δα 506 

ὉΙΉΊβ8, οδρύαπι (ἸΒβι πη] ηύθ5. τὰ Ἰοαα], αὖ 5] Βροπίθ 86 111ἃὦ δι 4108- 
ΥἹηὐ, Ηδο οϑάθιῃ ταίοπθ βρη ἤοάβθο Χοπορ]οπίθιῃ 586 αὖ ορί!- 
τηϑύθιηῃ τη] 1556 Πα Ὀϊ 1 6 1η αἸθΙΟη6 Τ,ϑοοπιοᾶ, τ] ρϑιθΟΙ πὶ ὈΥ]η- 
οἸραύαβ οὐὐυποροῦ, ααᾶτπῃ ΑΥΠ6η158. ῬΙΟΡίοΙ Ῥοθπᾶπη ΡΌΌ]166. 5101 
ἸΡΙορ δι ΠΟῚ ΠῚ 6558, 5] ΡΟΡι]Ὸ Βαοοθηϑαουῦ οὖ οΡΑνῚ ΘΟτη- 
τιούαβ που ὺ Παρ μα Οη6, Ὀυ ΘΒ πὶ 8.0 1Π1010, ὁαπὶ ΠΟΠΑ ΠῚ 
Πα θογοὺ οοτητηοάδιῃ δ Πα πάττη βάθη ; ααδπὶ 1081 Δα πδηΐο 
Ροβίοα [1556 διϑδισῃδίδιῃ ραΐϊαῦύ. ΔΑὐριῦ Ποὺ ὁχ ἰοοὺ χρθϑαϊ. 5; 
23. ὃ. ἋὉἹ γουῦα, ἐπεὶ δ᾽ ἔφυγε Ξενοφῶν, κατοικοῦντος ἤδη αὐτοῦ ἐν 

Σκιλλοῦντι, τηϑηϊ δύο θη ροῦα αἰνοιβα ΒΙρηΙἤοα 6 δ, αὖ ΠΟη 

Τα] τη πτὴ 1 Θ  γδ τὴ νἹἀθαΐαν ᾿ηὐδυ]θούμπμῃ [π]δβθ. [πῃ 1110 ἰδιίηθῃ 

ἴοοο ἀοίου θη ἀἸββιπηἶαβθθ. Οὐπύλα ἀΘβοΥ ΡΌ]Ο ἈΡΥῚ διποθη] 1866 
1ΠΠ1ι5. 5 Πα ΠΕ] ποθ οὈβουσαμη Πα6 16 νἱ θέαν ΥΥ οἰβίςῖο 40]ογ 5 5σ- 
ὨΙΠΟΔΙΙΟΠΘτα ; “46 η, ᾿ηα 1, αἰΐα ππθηΐθ ΡΓΘηθη5. ἀθπηοηϑίγδῦ 
ΑΥΠΘΠΙΘηΒΙθ5 {πύλαι 1105 σοπαίοβ Θ5886. 510] ΘΟ. 6 Δ 0616, ᾿θ8- 

ἴδτη οὖ α115 ρυταύδῃη 5101 ΟὈὐ]ρ͵556. βθάθμ, οὖ 56 ργορίου θᾶ ἃΘα 18- 
Β᾽Π10 δηΠη0 ΑΥΠ 65 6556. [πα] ΔΌΟΠ15. ἰθδίθιη ἰδίῃ οἶδα- 
ΒΌΪΘΤα. ΠΌΡῚ ἀΔΙῚ ῬΟΒΕΘ. 7810 τηοηϊ]. δα ἰοίυβ [1061 ὑθβθ πη 10 

6588 ροίθδύ. Νδϑη αυοά φ]θύδαιθ οτηηϊὰ αἰ ἃ νου ἰαύθιη οὖ Πά θη 
Δαρ θη, 6]05 Τὶ οδιιθα ῬΓΟΘΔΌ1Π15 πα}}]ἃ ΟΟΟΘΠΙ 1, ΠΙΒῚ ΔΠΊΠΠῚΒ 

ἸΠΙΘΠΒΙΟΥ ἰὴ ΡοΟραΐατῃ, 4αὶ ρα] 1οα νἹθϊα, οἸΩ 1 πιοάο ὑπθύπτ. Παο 
βατι6 ὟΝ δἰ]. 18, 411 1ῃ 500 ᾿ρδίιβ ἀοίουθ 8Π4 πὸ τηᾶρπο δὕ 7υ5ΐο 
ΡΙΔΘαΙοᾶπ4ο οὖ ϑχουβᾶπαο 6]  ΘΏΓ]ΟΙ 6886. ποη ροίοιαί. 64 
ΟἸΠΠΙ5. πᾶ60 ΟΥΑΙΟ ΥἹΓῚ ἀοοὐ] ρουθηθὺ θὸ αὐ ἀοιποηδίγοῦ Χϑμο- 
ῬΠΟΠΟΙ5 ΔΗΪΠΊ ΠῚ τη] ηἶπ]6. ὩΘΟΑΠΠΙΩ οὐ τηᾶρ ΠῚ], 566 ῬαΒΊΠαπι, 1Π’- 

ααππη οὖ ϑ'οοαῦ]5. ἀἸ501011πὰ ρίαπθ Ἰπά]ρηαπι. ΟἸἸΠ1Π15. ο αν ]5- 
ΒΤ ΤΩ ρΏΔΙΩ ῬδιἤθΙη 18 1η 0015 4] ιιβάδιη ΒΙ Πρ] Υ] 15. ΘΧΆΤΗ- 
ὨΔΠΠ 15. ΔΙΠΟΥΘΓΘ ἃ ΡΟΙΒοπἃ ΧΘΠΟΡΠΟΠ5 σοηαίαβ βίη δηΐθα, 1ἰᾶ 



ἌΠΒΨῬΡ ΑΤΉΙΝ: ΧΧΧΙΪ 

αὐ ἀοιποηβίγα θη Θὰ Π6Ὸ γϑγιὐαίθπη πὸ ἢΠ6ΠῚ) ἴῃ ΠΑΡΤΆΠη4ΔΟ 
ῬΓΔΘίΘΓΡ ΒΘ. 6886. ΟὈΠΔΌΟΡ ΠΩ ΟἸΠΠΘ ΟΥ̓ΠΠΘη ΔΙ ΙΘΠΌΤη 
ὃ Χοπορμοπίθ ἀθοίαυ δ 6, οὗ υρυτηθηΐα οο!]θούδι ῬΟΠπδΠ] ΘΧ 1080 

11068110, 4φαδ8 ΤΩ] θη ρούατη ποῖδβ οουΐαϑ Δ ΌΘΓ 6 νιἀθηύΐα δηΐθ- 
ῬΙΟΡαΤῚ ΟἸΥΠΊΡΙΔ 15. 94 ἃππὸ αἀπδυΐο γ6] ἰθυΐῖο, 40 ΧΟΠΟΡΠΟΙ 6 
ΘΟΠΒΟΡΟ οον δῦ Αὐμθηα {10 Ῥγοΐθούαβ τη Αβίατη δ γε 

ΤΩΪΠΟΥΘΙΩ, ΠΟΘ Τη ΘΧΡΘΟΙ ΠΟΘΙ 1π ῬΘΥΒΙΔ ΠῚ βαβοθριί, Γθάαχ ἀ61 πη 48 

1π ΟΥ̓δθοίδιη ΘΧ!]ο {υ1ὖ τηυ]ύαίαβ. δηΐθα ααὰπ ΑΘ ΘΒΙ]δι1ΠῚ ΒΘΟΙΡΙΒ 
οοηίνα ατᾶθοος οὖ ΑὐΠΘΠΙΘη565 Θοη] ποίοβ ραρπδλθῦ ΟἸγτηΡΙ86 15 
96 δῆμπο βθουπάο. ἀΑπία ἢδθο ἰθιηροῦῷ βουρύαῃη πα]}ὰτὼ Χοπο- 

ῬΠοΟΠΟΙ5 οχ μη, πθο οχίαυθ ρούτ ; πραπθ δάθαο ΓΘΡΘΙῚ, 4] 5011Ρ- 
ἕστη Δ]1απ1ἃ 0 60 δῃηίθῳ ροϑαθυῦ οατὴ ΔΙ] πᾶ ὙΘΙῚ ΒΙΤη1Π 6 1Π6. 
ἸΟΪΟΡῚ5 Ἰριύαν τΘοθηὐ5 οὖ ἹπαΙρ δ ΙΟΠΙ5. ΟὟ Θχι πη, αὰ0 [πογδῦ 
τη] ἰαΐα8 80 Αἰ ΘΠ ΘηΒΙΌα5, ἰθδίθπι βου Ὀ6]] πὶ ἀ6 ΓΘ ρΡΆΘ]108, 

ΑὐΠΘΠΙΘΗΒΙ ΤῺ ΤΩΪΏΙΤΊΘ ῬΟΞΒΌΠΊΙΒ, ΘὕΙΆΤΉΒ1 ΘΟ ὑπ5. οὖ ᾿π απ αι. 6115 
ϑαοίου ΧΘΠΟΡΠΟΙ 510 Πα θΘμάπβΒ. (ὐοπίγα 51 αὐἱὰ ογίαββθ ΔηΙηΟ 
6]05 ἴν86. οὖ παρ δ 0 η15 Ἰηβοαθυαῦ, ἃ οτηηθ ἰὰπὶ 1Π ὈΘ6]10 ΟΠ| 
Αρθβῖδο οοηΐτα ΑὐμθηΙθηβο5 οϑϑίο ΘΟΠΘΟΧΙΒ56. δία. ΘΧἢΔΙΆΒ56 

Ῥυΐαπατ5 οϑύ. 

σα δηΐθα αἀυϑιη Δστπηθηΐδ ἐθη ρΟυ πὶ ΔΠ ΘΓΊΟΥ τη ΟἸγΤΉΡΙΔ 46 
94 οὐ 96 ἰπ [106 110 ὀχργύθδϑα οὐ τηδηϊθδία θχροθιη, ἰθὺ ΘΟΠ81- 

ἀοΆγ 6 1105 Ιοθοβ, 611 1051 Υ 6510 ἀπθιςυ!οηθτη ἔθοιθβθ ν᾽ ἀθηαν 

46. βΒουιρίουθ Ὁ]. Οὐτη ΟΔΡΙ 15 5ΘΟυΠαΙ 5. 20 Ἰοοῖβ ΒΟΥ ΡΟ ΘΙ 
ἀθοίδυδυ νἱἀθαΐι" ΠΟΙ ΒΟ] πὶ ἃ Ὀβθηΐθιη Αὐῃθηῖβ, 584 ᾿ρϑᾶτη 8.460 
ΑὙΠΘΩΙθηβίυτη οἰνιἐαύθτη οοηἰθπηπθηΐοσῃ ; (σοῦ θδ βαηῦ : ὅστις δὲ μὴ 

ὧν τοῦ δήμου εἵλετο ἐν δημοκρατουμένῃ πόλει οἰκεῖν μᾶλλον ἢ ἐν 

ὀλιγαρχουμένῃ,. ἀδικεῖν παρεσκευάσατο) Θϑοὺ ἰδίηθῃ 8|18 ΟΔΡ. 1, 

5. 12, 41 ργϑδβοπίοπι δυὺ οορὺθ ΑὐΠΘπΐ5 παύση βου ρίογοια ἀρραϊῦ: 
διὰ τοῦτο, ἸηΠυ1ὖ, ἰσηγορίαν καὶ τοῖς δούλοις πρὸς τοὺς ἐλευθέρους 

ἐποιήσαμεν. ὐ ραιθϊο ροβίθα: διὰ τοῦτο οὖν καὶ τοῖς μετοίκοις 

εἰκότως τὴν ἰσηγορίαν ἐποιήσαμεν. δοιυτη ΥΥ ΘΙΒΙΚῚ5 ΒΟΥ ρὑθ ϑτη 

Πδπο ΠΡΡΑΡῚ ΘΥΓΟΥῚ ἐριθαϊ, οὑτὴ ἐποίησαν ΘΧχαΡ αν ἀθοού. 8.6- 

ααϊαυ ΘΠ1Πὶ βἰαίτη 5. 12 : τοὺς δὲ γυμναζομένους αὐτόθι καὶ τὴν 

μουσικὴν ἐπιτηδεύοντας καταλέλυκεν ὃ δῆμος. δογαπι 46 πο ἰο6Ὸ 

Βαθηαίδ, ΤΠ] οϑὺ ἀπὈϊίαῦο ΠΟΙ [6 Υ]5. ΒΟΥ θη ἀπτη 6586 αὐτόθεν, τ 

1Π 51Π11}} ΙοθῸ ΘΔ ΡΙ 15 2, 5. 6, εἴποι γάρ τις ἂν ὅτι οὐ χρῆν αὐτόθεν 
διαδικάζεσθαι ἴβοογαπὺ ργδθθαμίθ Τιθαποίαυϊο οθίθυὶ ᾿πίθ υϑίοβ, 
ἘΠῚ ΠὈΥῚ θα 11 δηίθα αὐτόθι ΠΟΘ θαπί. αὐτόθεν ταὖ 101 δέαζίηι αὖ 
δηυϊέϊο τπϊου ρυθίβηζαν, τῷ ΔΙύΘΓΟ ἴῃ ἰοοο ροίοβύ αὐτόθεν ΤΘΓΟΥΤΙ. 86 

Ἰη1 απ τη αύαθ οοηβει α ]οηἷ5 ἀβμηοογαίϊοαθ Ο] Ομ. 
, 

ο 
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σρϑα οδὺ 115 ἸΟΟῸΒ ΘΔΡΙΟΒ 1, 5. 2. ὍΌῚ βῖπθ ἀποιδίϊοπο ἰθοὶ αν 
ὅτι δικαίως αὐτόθι καὶ οἱ πένητες καὶ ὁ δῆμος πλέον ἔχει. Τύθγυ τη 

5. 10 : καὶ οὔτε πατάξαι ἔξεστιν αὐτόθι οὔτε ὑπεκστήσεταί σοι ὃ 

δοῦλος. ---ἐσθῆτά τε γὰρ οὐδὲν βελτίων ὃ δῆμος αὐτόθι ἢ οἱ δοῦλοι 

καὶ οἱ μέτοικοι. ὃ. ττ: ὅτι ἐῶσι τοὺς δούλους τρυφᾶν αὐτόθι. 

ΟΔΡΙ ΙΒ. 4, 5.1: ὅτι ἐνίοτε οὐκ ἔστιν αὐτόθι χρηματίσαι τῇ βουλῇ 

οὐδὲ τῷ δήμῳ. ΗΙ τρτύυ! ΙΟΟ] οἴηποθ οχίγῳ ἀπ: ΟΠ θη. ῬΡΟΠΘΙΘ 
γιἀθηύαν Ποο, αποα οὐ Υ̓ οἰβκίαβ ῬγῸ οογίο Παθαϊῦ, ΞοΡῚρύογ τη 
1106}}1 ΑΥΠΘΠΙΒ ΠᾶΘο ΒΟ ΘΓ 6. ΠῸΠ Ῥούαϊθβθ. [Γοϊ αν ῬΘΙααΟ5. ἀῸ5 

ἸΟΟΟΒ ΘΔ. 1, 5. 12, Δά Πδᾶπο ΠΟΥΠΊΔΙΩ ΘΟΡΙΙΡΘΠΟΒ ΘΆ56. ΠῸΠ οϑῦ 

ὙΘΙῸ ΟἸΒΒΙΤΏ1Π15. ΥΥ ΘΙΒΙΚ11 ΟΡΙΠΙΟ. 
ΤΘηΘτηα5 ἰού [106}}1 ΒΟΥ ΡΟ ΘΠ, 5] πὸ Ἰρϑαπιὶ ΧΘΠΟΡΠοΠπέθπη 

ὃ Ῥαίυα ΑὐΠ6Π15 οχαϊδηύθια, οουθ δχύλδηθαπι Ὡ]Π0 061), 41 [δα πΊΘ ἢ 
ΤΘΙΠΡΟΌΠοατη Αὐπθηϊθηϑίιμη Ὀθη6. οορηϊίαιη παῦθθαῦύ. ΕῸΌΡΤαδτα 

1106}}1} οὖ ογδίϊοπιβ, δ ἀϑὰ85 νιὐϊῶ ΓΘΙρΡα ΌΠοα 6 ΑὐΠθηιθηβίθπτη ἰαχαῦ 
οὗ 1". ΘΘΗΒΌΤ ΔΘ γοθϑθτ0 ἀθϑιρηδ 6. ρ]δοιμὺ ΥΥ οἰβίσῖο. Μηρυτ τη 
ΠΟ ὙΠῚ ἀΟΟΙ ΘΥΤΟΥΘΙΏ ὩΡΊΏΟΒΟΟ, Π66 Θχραΐο αυϊα ἴῃ οδαδῶ ἔπθνιΐ 
αὖ 15. ὃ ἴΟΥΤηδ, ΟΥ̓ ΑΙΟΠΙ5 ρΙδηθ ΔΘ  οῦ ΟρΡΙΠΙοπ6. ΒΌΣΤαϑ ΘηΪτη 
ῬΘΥ ἰούστη [106 ]]}ππὶ ΘΟΠΒΡΙΟΙύα ΔρΟΪορΊαΘ οὖ Ἃἀδίβῃβι Ομ ΒΙΠΉ1Π8 
τη] 00 ΤΠΔΘῚΒ ΠΌΤ ΟΘΉΒα 86 ΘΧ γἱπαϊοίδθ ᾿παϊοηδίϊοπθ ργοΐθοίδο, 
αα1η 8460 ΡΓοΐθδβῶ Δ ΡΟΪ ορΊδ τη γ 15 πηδηϊθϑίιβ. (Οηβιἀθυθῦ γϑ τη 
Ἰροίοι" ἰΙοοοβ βθαᾳιθηΐθβ. (ὐὑδρ. 1, 5.1: ὡς εὖ διασώζονται τὴν πολι- 

τείαν καὶ τἄλλα διαπράττονται, ἃ δοκοῦσιν ἁμαρτάνειν τοῖς ἄλλοις 

Ἕλλησι, τοῦτ᾽ ἀποδείξω. 8. 4: ἔπειτα δὲ ὃ ἔνιοι θαυμάζουσιν οἱ 

γ6Πασ8. ὃ. 11: εἰ δέ τις καὶ τοῦτο θαυμάζει οὐ οοἰ. Τῃ 8. 14 

γΟΡΡΙ5 : Περὶ δὲ τῶν συμμάχων, ὅτι ἐκπλέοντες συκοφαντοῦσιν, ὡς 

δοκοῦσι, καὶ μισοῦσι τοὺς χρηστοὺς, γιγνώσκοντες ὅτι----Θα στη ἰαἰοῦ 

ΔΡΟΪΟρΡΊαΘ. ΒΡΘΟΙΘΒ ἃ ΠΌΥΔΥΙ5, ταὖ Τ1Π1 νἹἀθία, οὐβοαγαία. ὙοΡθα 

ΘΠ1ΠῚ ὡς δοκοῦσι ΔΙΊΘΠΟ ΡΙδΠ6 ἰοθο οΟἸ]οοαίδ τΏ1}1 νι ἀθηΐα! 6556, οὗ 

ῬΘΡΠΙΠΟΥ δα ἀοίθβΙ ΟΠ 6 ΠῚ, ααδ πη ἢ15 ἴῈγ6 γϑ] Β: τ] 05 ὙΘΥΌΙΒ [1556 
ΘοΟποθρύδμπι ΒΌΒΡΊΟΟΥ : Περὶ δὲ τῶν συμμάχων, ὅτι ἐκπλέοντες συκο- 

φαντοῦσι καὶ μισοῦσι τοὺς χρηστοὺς, καὶ τοῦτο γνώμῃ ποιεῖν μοι 

δοκοῦσι, γιγνώσκοντες ὅτι ----. 8. 1τ6: Δοκεῖ δὲ ὁ δῆμος ὁ ᾿Αθηναίων 

καὶ ἐν τοῖσδε κακῶς βουλεύεσθαι οὐ οοὐ. ΟΡ 5 3,85. 1: Ἔτι δὲ 
καὶ τόδε τινὰς ὁρῷ μεμφομένους ᾿Αθηναίοις, ὅτι οὐ οοὐ. 8..2: Λέγουσι 

δέ τινες, ἦν τις ἀργύριον ἔχων προσίῃ πρὸς βουλὴν ἢ δῆμον οὐ σού. 

5, 6: Βἴποι γάρ τις ἂν ὅτι οὐ χρῆν οὐ οοὐ. 55. 7: Φέρε δὴ, ἀλλὰ 
φήσει τις, χρῆναι οὖ οοὐ. ὅ. το: δοκοῦσι δὲ ᾿Αθηναῖοι καὶ τοῦτο [μοι] 

οὐκ ὀρθῶς βουλεύεσθαι, ὅτι οὐ οού. [01 ῬΓΟΠΟΙΊΘΗ μοὶ 8] ΠῸ ΠῚ 8, 

ΘΟΠΒΙΠΟ ΒΟΡΙΡΟΟΥΙΒ. 6556 γϑοίθ 1πἀ!οανιὺ Μίοτυβ. 8. 12 : ὑπολάβοι δέ 
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τις ἂν ὡς οὐδεὶς οὐ οοὐ. Θυοάβὶ ΧΘΠΟΡΠΟΗ, νοὶ αυϊουπαπθ [106]]] 

ϑιαοίου ἔπιῦ, πᾶθο οπηηϊα ΥΥΙἀΘΠἀου τη ΑὐποπΙθηβιαμη οϑαβϑ, οὖ αὖ 

ΤΠ ΠΡ Δ ΟΠ τη Δ ΏΪΠῚΪ ΟΠΊΠΘΙΠῚ ἴῃ 6Χ1}}} δυοίον 5 πα παθνϑὺ, βουιρϑιῦ, 
αΐ νἀ θίαν ΥΥ̓ ΘΙΒΙΚΙΟ, στη συ ΘΓ Ὸ ΓΓΟΙ ΘΙ θτὴ ὙἱγῸ ἀοοίο 1ἢ τηθηζθπὴ 

ΠΟΠ ὙΘΠΙΒΒΘ ΤΠ0}618 αυϑηξαπι 8ΟΘΙὈΙ α 5 δοοθάδὺ ΘΘηΒΌΤ8 6. 6Χ 
Βιπηαϊαύα, ΔΡΟΪοοῖαΘ Ξρθοῖὶθ. Ῥοίοιδὺ θχϊπάθ ἱπιαυιίδίθμη ΠΟΙΏΪΠΙ5 
ΒΌΠΙΤΩΘΙ ΟΟΔΙ ΘΊΘΙ 6 δία 16 ΔΠΙΠῚ ἱπηροὐθηθδπιὶ ὑγα ΠΟΘ γ6 ΘΟΟΓΔΙΙΒ 
ἀἸβοῖραϊο β8π6 Ἱπάϊρηδιη. 84 βαῖνα θϑὺ ΧϑπΟΡΠΟΠΕΙ5 θαι βυτηδίϊο 
Θὖ ΤηΘΙΠΟΓΊΘ, 48 ΠῈ ΤΠΘΓΙΌΟ ΟἸ]Π65 οοιαύϊοαθ ΡΠ ]Π]ΟΒΟΡΙΔ 6 δμηϑηΐθ8 

ΒοάΙΘα 6 γϑπουϑη ΕΓ. 
Αὐρυπηθηΐα Θηΐπη ΠῸΠῸ ἰθΙΠ ΡΟ ΤΩ 5 Πρτΐα, ΡΟΠΔΠῚ ΟΟΙ]Θοΐδ 6Χ 

Ἰοοῖβ ῬΙυν!θα5 1061}. Ῥυίτησπι ᾿ρτθα, ΠῚ 48. ΤῊΔΙ 5. ἸΠΠΡΘΙΊΟ 6]88- 
66 ΘοΙημη0615 δἃ Αἰ θη θηϑ65 1π46 το θαπί 5 ἸΟΘΌΙΟΙ, ΒΘΡΠΠΟΠΘ 
ταἰὐιῦαι" 60, αὖ ἀπθιίανο Ἰθοίοῦ ΠῸΠ ροβϑιῦ ΤΠ Υ15 ΤΠ ΡΘΥΊΌΤῚ {π|ΠῈ [1556 
ῬΘΠ65 ΑὐΠοπΙθηβθ5 ἱπαἀπὈιἑαίατη, πθὸ 4 60 1,ΔοΘ δ ΠΟ ΠΙΟ5 ΟΕΠῚ 

ΑΥΠΘΠΙθηβιθιι5. Ὁ}1}0 τηοάο δάπιο οογίαβθβθυ [ἰὰ ΟΔΡΙ 5 2, 5. 11, 

Ῥορυΐαπι Αὐξουμη ἄρχοντα τῆς θαλάττης γοοϑί, 6] 156 118 ἸΤΠΡΘΙῚ 
ὈΒῸΠη οὖ τηδρ ΠΟΘ ηἰ8 πὶ ὙΘΥ 15 τ} {15 δι ρΠΠῆοαῦ. υδθ αὐ]46Π) 
ὑθΠΡΟΥ 8 ΤΘΡΠΟ ἐγιοιπίδ, ἐὐγᾶμπονατη, ἃ οϑὺ ΟἸγ τ ρΙ 15. 94 

ΘΏΠΟ 3, ΡΟΒΙΘΙΊΟΡΙτΙ5. ΤΩΙ ΠΤ 6 ΘΟΠγΘημηὗ, 415 ἸΤΠΡΘΡΙ ΤΩ ΤΠΔΥῚ5 
οὐ ἰθυγθϑίγθ ρϑυυθπουαὺ δα Γ,Δοθα δ οΠΟΠ105 οαπῃ ΘΘΥΒΙΒ ΘΟΠ] Ποΐο5 

οὐ οἴαββθῖη ΟΡ θὰ5 ῬΘΥβ1015 βυιβύθπίδηΐοϑ. 
Τοῖπάθ οαριτ5 2, 5. 18, οδῦ: κωμῳδεῖν δ᾽ αὖ καὶ κακῶς λέγειν 

τὸν μὲν δῆμον οὐκ ἐῶσιν, ἵνα μὴ αὐτοὶ ἀκούωσι κακῶς, ἰδίᾳ δὲ 

κελεύουσιν, εἴ τίς τινα βούλεται. Μοπαϊ ἴῃ δηποίδίοπο δα 1{ΠΠπ1 

Ἰοσατῃ ἐοέατη δῆμον ΑὐΠΘΗΙΘΠβθῖη ΡᾺ]166 ἸΥΥΙβιτι ἔαϊββθ 80 Αὐιβίο- 

Ῥῆδηθ ἴθ Βαυϊππι ἀγαιπαίθ θαϊίο ΟἸντηριδαῖὶβ 88 8ηπὸ 4, οὗ 
εβραγαμη αἰΐθρο αϊίο ΟἸγπριαῖβ 89 ἃηηὺ 2. δα) αηρὶ 

ΒΟΥΙΡΙΟΙ [π᾿ Θοάθῃῃ ἰοοο Πδθο: ὀλίγοι δέ τινες τῶν πενήτων καὶ 
τῶν δημοτῶν κωμῳδοῦνται καὶ οὐδ᾽ οὗτοι, ἐὰν μὴ διὰ πολυπραγμο- 

σύνην καὶ διὰ τὸ ζητεῖν πλέον ἔχειν τοῦ δήμου. Ἠδθο αποιηοᾶο 

ΧΘΠΟΡΠΟΙ, διηδη Ι5βι πητ5. ΘΟ [15 ἀἸβοῖρα]α5, ρούαϊῦ γοῦ 6. ΒΟΥΊΌΘΙΘ, 

4] Ὀ6π6 ποβϑβϑὺ δ 1π βουῖροβ δᾶβθο Ψϑ]] 15 ΒΔ ΘΡΙα5. πη ἃββθῦ 
ΘοοΥδίθιη, ἘΠῸΠῚ δημοτῶν καὶ πενήτων, ἴπΠ Πᾳ61 τρϊηΐτηθ οδἀθθδῦ 

ἡ πολυπραγμοσύνη οὐ τὸ ζητεῖν πλέον τι ἔχειν τοῦ δήμου, γα πιοίατη 

ῬΟΒΠΟΘ ἴῃ βοθπᾶ ΠΟΙ ΒΟ] τη 80 ΑὙΙβίορῃμδηθ ἴῃ ἀγατηαῦθ ΝΌΙΠΠΩ 

οαϊίο ΟἸΥπρΙ 415 ὃ ΔΠΠΟ 1, 564 οἰϊδηι 80 Απηδίρβια οὐ ἘΠ ΡΟ]α6, 
ΘΟΠΏΙΟΙΒ ροϑίϊβ᾽ θὰ ποῖο ὈΓΡΘΡΘ ροβίουαβ. μος. ΔΓ ΠΙΘΗ ΕΠ. 

ΥΙάθο θηῖπὶ αὐ] ροββιῦ ΤΘΒΡΟΠΑΘΥΪ, 51 ΔΙΠπαπὶ [106}}} ἀποίου 
αυδτὴ ΧΟΠΟΡΠΟΠΐθη ΞΕΠΊΒΘΓ ΙΒ. 



ΧΧΧΥΪ 5ΟΗΝΕΙΓΌΒΕΙ ῬΒΟΙΒΟΘΟΜΕΝΑ 

ΤΡ απ 5 8. τηϑηϊ θβϑύπτη ἀγριιπιθηύατη ργϑοθϑὺ Ἰοσιβ ΘΔ ΡΙΒ 1. 

5. 17, ὍὈῚ ρΟΥΓΟΥΙ.ΠῚ ἑκατοστὴ τηθιπογδύῃ" Ιηὖθι" τοαϊαβ Αὐμθηῖθη- 

δίατη. Αἰαὰὶ ἀοοθὺ ἰοοῦβ ΤΠαΟΥ αἸ 415. 7, 28, θπῸ 1 ΟἸΥΙΩΡ 8.415 
91, 8ΌοΙ Πα οθηΐθϑιμηῶ Ὑ]Ἱρϑϑτηδη (εἰκοστὴν) ἰηϑυπίαμη []1558. 

Τ)οοού Ἰάθπη Αὐϊϑίορμδποβ, ααἱ απ 1ῃ Ν᾽ ΘΒ ΡῚ8. Θα 5. ΟἸΤΩΡΙΔΑΙΒ 
89 ΔΏΠΟ 2, τὰς πολλὰς ἑκατοστὰς γο]58 6 58, ΘΟΠΠΠΘΙποΥ ϑϑθύ, ἴῃ 

αἰύονα ἴαραϊα Παπαύαμι δαϊία ἅππὸ 5 ΟἸγτηρίδα 15. 95, εἰκοστὴν 
Τη ΘΟ οὐ οὐ εἰκοστολόγον ΠΟΥ ΟΙΟΠΘπη. (ὐδρίο Ἰριῦα! ΘΟΠΟΙ ΙΩΒ 

δυθυμηθηΐο ΠΌΘΙΪαπὶ ἤππὸ [1586 δηΐθ ΠΩ 1 ΟἸΥΠΊΡΙΔΑΙΒ ΟἹ 

Βουρύσθμη. [δα π|6 βἰδύιιθ 16 οὐδ ΠΠῸ ΘΟ 5. ῬΟΒΒΌμηα5 46 ΙοθῸ 
ΤΩΘΙΠΟΥΔΌ1]1 ΟΔΡΙ 5. 2, 5.4, καὶ τριήραρχοι καθίστανται τετρακόσιοι 

ἑκάστου ἐνιαυτοῦ, 41 ἴῃ αἰδραϊαίίοηθ 46 Αὐιοῖδ λειτουργίαις ΥἹΓῚΒ 

αοοίβ Ππασαβαιθ, αὐρούθ ἀα11 ὑθιηρου 8, ΠΉ]Π15. ὐ1}15. ἔπι δὰ 
Πδίονιδιη ἰθρατη οὐ ᾿πϑυϊψαθου πὶ {16 Δ Ὁ ΠἸδ πὶ ϑρθοίαῃύατη ΘΧΡ]!- 
ΘΔ ΔΤ. 

δι θαμη ΟΠ τηδη1}650]155ι τη δυριηθηύαπη ἀπο 6 
ΟΔΡΙ 8. 1, 5. 16, Ὁ] 706 ]Ἰοῖὰ ΤΟΥ αηὐπγ, απϑ 6. Βα 0116 ΑὐΠΘηΙ5. 5001] 

1η5.8165 σοροδηύαϊ,, απϑηχάϊα ΑὐΠΘΠΊΘΉΒ6 5. ΤΩΔΥῚΒ ΠΟΙ οὐὐϊ- 
ὨπΘιαηὖ : ΠΟΘ ὙΘΙῸ ΔΠΏ1550, ᾿Πουὐαύθιη 18 ]ἸΟΙΟΥ ΤΩ 1ΠΒ 8165 ΓΘ06- 
Ρούαπύ. 1)οἴθοιῦ γῦρο Οὐ ΆΘοΙα, ΟΠΊΠ15. ΘΌΠη 1Π58}15, δχοθρίδ ὥϑη0, 

Ῥοβῦ οἰδάθιη δρᾷ Δοδροβροίδιηοβ ΟἸ γι ρΙ8 15 92 ΔΠΠῸ ἰρυίο. 
1Ππη46 ἀρραιοὺ πθοϑί!απι ἤππὸ δαὺ ρού!αβ 1106} Παρτηθηύαμη Χοπο- 
Ῥμοηίθ δη  θ]ο θη. Πα ΘΓ 6 ϑαοίογθιῃ, αὐἱ τη πα] 1 δηηοίδίιοῃθ 
δια ᾿Ιβύππη ἰοουμη. 

[1 αἰδραίαύμοπθ ἀ6 ἰθιηροῦα οὖ οθοδβίοηθ [106]}1 ΒΟΥῚΡΟΪ 6] 56 8 
ϑιιοίοΘ ΤΘΡΘΙῚ ροβίθα ΟΡΙΠΙΟΠΙ8. τηθ86 ϑαοίοι 6 οὖ ΘΟρΘΉΙΟΥΘΙΩ 
58,015 Ο͵ ΥΘΠΊ, α16ΠΔ ΟὈΙΓΘΙ Π6Ὸ 5815 δοουγδίθ ᾿ηατοανηὺ ΥΥ ΘΙΒΙΚΊΙΒ, 
ὙΠΡῸΠῚ Πιβύουαθ οὖ δηθααϊ δι ΟΥΘΟΔ 6 ῬΘΥΙΙΒΒΙΠΠΤη. ΠΏ] Π]6 16 81η]1- 
ΟἰΒβιτη τη, Μϑηβο, ἴῃ οα] 5 το 46 ραγίαθ βίου! βου ρίο νοἱ]. 2, 
Ῥ. 496, οχίαῦ δηποίαθιο 4(6 τραϊθυβ Αὐποπιθπβίαση οἰνιία 5. δά 

Ἰοοὰπὶ 46 ΤΘρυῦ]. ΑὐΠθμιθηβίατη 1,17. Μοποῦ {06 ]1ππὶ βου ρύστη 
6586 θίηρουθ 110 40. ΑΥΠΘΠΙΘηΒ65. ἹΠΊΡΟΥ ΠῚ ΠΠΘΙ 5. 51η6. ΘΟΠΙΓῸ- 
γϑυβιῶ ΟὈὐΙ πο δηΐ, οὐ βοοῖοθ ΠῸη βοίπιῃ ὑριθαίαγῖοβ Πα θοὈδπηύ, βοά 

οὐϊδπι 105 ΔΙ ηΙ5 ρϑύθρθ δοροραηί. [)6 ἑκατοστῇ 6166 Βιθϑυαία 
εἰκοστῇ Θοβάθιῃ ΤΉ πογ 1415. 7, 28, οὐ Δυιβύορῃδμπιβ βιϑηαυ ΤΩ 
γϑίϑιι 266, Ἰοο05 ΘΟ ραν νιὺ οὐ Θχροαϊῦ: οὖ ἰϑηάθπι Ὁ. 5035 6Χ 
ΟΥ̓ΔΊΟΠΘ ΑΠΑΟΟΙΑΙΒ 46 τηγβύθυιβ Ρ. 65, ἀοοοϑῦ ροβὺ θχϑοίοβ ὑγῦδῃ- 

ΠΟΒ 20, 1ἃ οϑῦ ΟἸγιριδῖβ 94 δηπαπι 1, δο ἰῶ εἰκοστῇ ᾿πύροάπο- 
ἰᾶτὰ [1588 πεντηκοστὴν, ᾿ίδαιι6. γϑοῦραὶ! 1Ππ4 Ῥ]ὰ5 αὐδπὶ ΑἸμΆ]α 10 



ΑὉῬ ΒΕΜΡ. ΑΤΉΒΝ. 

᾿πητηϊππὐαπη ἔσϊ5βοὶ. θοίθ Ἰριδα" νὴ ἀοοίαβ ἀπθιίαῦ ἀθ δαοίουθ 
Π1|06}}}: γαύοπο Δα Ἰίαη! ὈΓΘυιθυ ᾿παϊοαΐαβ [115 ῬΟΥΒΘΟ πο η ἃ5 
ΤϑΠαιπὲ: αὐοα ἃ ΝΥ ΘΙΒίτΙο ΠῸΠ 6550 [ϑΟΌ 1} ΤΗ1}ῸΙ", ΟΠ ἰδ πι τηδη]- 
ἔοβέο δριμηθηΐο ἰθΠΊΡΟΥΒ 1Π ὙΘΒΠΡΘΊΙΠΏ ὙΟΡῚ ἐαϊδβού ᾿πάποίπϑβ. 
Βαυϊάθιη, οαπη ΘΟΠΒΙἄθγῸ, απᾶθ ΟΔΡΙ5. 2, 5. 20, Βουρίῷ ἰορτηΐι, 
ὅστις μὴ ὧν τοῦ δήμου εἵλετο ἐν δημοκρατουμένῃ πόλει οἰκεῖν μᾶλλον 

ἢ ἐν ὀλιγαρχουμένῃ, ἀδικεῖν παρεσκευάσατο, καὶ ἔγνω ὅτι μᾶλλον 

οἷόν τε διαλαθεῖν κακῷ ὄντι, ΠΟΙ ΡΟΞΒΌΠῚ ΠῚΠῚ ΡοΥΒαΔάΘ 6 Χϑηο- 

-ῬΠοπΐθμα, οἴσθπὶ ΑΒ ΠΙΘμβοα παίαπι, οὔϊδτη ραύγϊαθ ᾿ταύατῃ, ροϑί- 
α4υδπη ΧΙ Π0 ἰπουαῦ τηυ]ταίαβ, ἰῶπι ῬΔΙ ΠῚ ΔΠΙΠΊΟ ΠΉΡΘΥΆΒ56. αὖ Ἰῃ 
οἰνηζα 5 ΙΠ60185 ΑὐπθηΊθη815 οἰϊαπάθυοὺ δα ]Πῶ, ΠΌΟΡ ΠῚ ῬΥΒ. ἴῃ 
ἰρϑατη τοι ογοῦ, οουΐθ ἴὰπη ααστη τϑά πββοὺ τη ρθη. Ἐ θά Π558 
ϑαΐθιη ΠΟῸῚ 5ΟΪ Τὴ γϑίθυ ΠῚ ΒΟΓΡίοΟυ πὰ ἰθϑυμηοηπιπ οχίαί, 564 

ῬΡΟΌΔΌΙ16 ἔδοιϊξ οὔατα ντΐα Πού τη ἀπογατη, Παρ τη ἃ] θ, ΟὙ Ὑ Π108, 
ἴῃ Θχθγοιῦα Αἰ ΘΙ μβιιτη ΡαΡ πὰ Π5 861 δίαηθηθαπι οοοαθι0. Υγ6- 
ΤΠ Βα γι οϑῦ ΠΟΠΟΒ υἱρία 5 Χοπορποηΐθαθ. Ἠδθο Θῃ]πὴ (8115 

᾿ΡΔΟΌΠ 418, αυδπη ΥΥ ΟἸΒἸτῖπ5. ἸΠΘΘΏΪΟ ΓΙ ΙΒΒΙΠΠΟ ΥἹΓΕῚ ΘΧΙΠΟ πγ} 08 {1 

{1 1, ΠΟ ΘΟΠγΘηΙΌ ἐθ ΠΡΟ ΟΥῚ Ὲ5. 5015, 4] 115 ΒΟΡΙρύπτμη θββθ Π06]- 

Ἰυτη ἀοιηοπβίγαξατπη οϑί, Παβθη τ βαρουαπὺ δϑίαΐομη, απ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 
8. ΘΘΟΡΑΙ5 ΟἸΒΟΙΡΙΙηδ, αἸρ ΓΘ ββαβ οὐ ἴῃ ϑίδηη ργοΐθοὔιβ, ἐδ η 46Π], 

ΓΘ ΌΙΙ5. τ ]Π15 1η Θχϑγοῖία ΟΥΤῚ οὐ Α σθβῖ] 81 ἕο ον Θ᾽ ΘΒΌ15, ΔΠΙΤΏ 1 
δια ΒΟΥ θΘ π΄ ατη ΔΡΡ Ιου. 5ΟΗΝ. τὴ Δαά.] 

Θυρογοδῦ αὖ ἀθ ΠΌ6}}} ἀἰθβουιρίϊοπθ ραιοα ΞΕ] πσᾶτη, ΠΠ16ΠῚ 
Ἰδοθυαμη, ἰδοι ποϑιιπη οὖ υἱοθηΐθι" (ἰἸβοθυρίαπι οὖ αἰβίν δοίη ἃοπο- 

γοΡΆτη δηΐθα, απ8 1460} Υ ΟἸΒΙΚΊΟ ὙἹΔ 6.1 ΘΟΤΏΡΘΥΊΒΒΘΙη. ΟΘΤῚ 15 
ΒΙΠΘῚΠΙ5. ἸΟΟΙΒ. οὐ 5ϑοίοη] 15 ΟΥ̓ ἸΏ ΘΠ ἈΒΒΙΟΉΔΥΙ γο που], ροϊθυ αηὖ 
ἸϑοίουδΒ. ὃχ αἰβραίαίζοπθ 6}1|5 85. 2, Ρ. 52-55. 611 νοϊθηῦ, οορῃο- 
566 76. Βαυμάθιῃ βα 15 Πα] ΤΠ] ΟΥ̓ 65 ἰδουηδβ οὐ ἰοθο5 τη ]θ ΘΟ 86- 
Τϑηΐθ5 1π δη ποία 0 η10115 ἀθιηοηβίσαθ. Αἀ40 πιηο Ρϑιοᾶ. ὃ. 12, 

ΟΕΡΙΒ 1, Τοὺς δὲ γυμναζομένους ἀϑαὰ6 84 γογῦὲ ᾿Εν δὲ τοῖς δικα- 

1 Τυιύγυτηαιδ [4]11, ααπιτα, τι ΘΟ τιοὶ- 
αἀογιβ ἴδοις οὔ δα 1, 17, εἰκοστὴν 
ογθαογεπῦ ἑκατοστῇ 500 5{Ππππ|ῖϑ 1. 8 Ώ1ΓῚ- 
αάνογις Βορθοκηῖαβ Οεοοη. ΑτΠθη. 
γῸ]. 1. Ρ. 432, 4] αἀ6 εἰκοστῇ, 486 
ΠΟΠ ἴῃ Ρίτᾶθο, 56α ἀμ! οχιρσο δία 
4 Ὁ 506115, δρὶζ 10. Ρ. 440. Βοροκῇϊο 
ΨΕΙῸ ΠΟΙ ΟΥθαθηζ ἑκατοστὴν 510 51{1- 
ταΐδτη πεντηκοστῇ, 5684 ἃπᾶ Οαπη 1}18 
δχδοίβιῃ, δανθυβαῦῃν «. Βακὶα5 5.00]. 
ἘἈνΡοπΊη. ΨΟ]. 4, Ρ. 270, 4αϊ, 51 Θοῃ]θο- 

ἴχταθ Ἰοοτιβ ἀθ τθθτιβ ΔΙ Ππιη 46 ΠΟ σορ- 
ὨΠΠ5, Βα ΒρΙσαίτγ, ροβι]τ8 ἢ ΒΟΟΙΟΓΙΠῚ 
φόρος ἴῃ εἰκοστὴν (ΓΠππιο. 7. 28) Θ858ΐ 
τητΐαῖτιβ, ΒΟΟΠΒ ΤΠΘΤΟΙΠ ἑκατοστὴν 
ῬΓῸ πεντηκοστῇ [1556 Θοποθββϑιη. (ὑ6- 
[ΘΓ Τη 4105 1ῃΠ ΠῚΒ αἸΒΡΟΪΔΙΟΏΙθ 5 
ΕΥΤΌΤΕΒ ΘΟΠΠΘΙΠΕΤῚ ΠΟ ἰθΠΡῸ, ΕἸ] 18 
ΠᾺΠΠ ΠῚ ΤΠ ν Υθ.ΠῚ ΠΘαῸΘ ἴῃ 15 
ὭΘαΘ 1Π Δηποίδ!οπί 5, φαοα ΠΟΙ 
αἸβουῖθ ρτοθαγ!], οβῦ ρυδοβδίδηα τη. ἴ᾿. 
ὈΙΝΏΌ. 



χχχν 5ΟΉΝΕΙ). ΡΒΟΠα. ΑΡ ΒΈΕΜΡῬ. ΑΤΉ. 

στηρίοις----ἰοῦδι τα! νἹ ἀθὕαι" Δ|16πῸ ἴῃ ἰοοο οοἸ]οοδίῶ ΟΡ ΠΘ 16 δά 5.9 
δὔ 10, ΘΔ 15 2, ὉὉῚ 46 διαίτῃ οὖ για Ομ πὶ Δ ΘΗ] ΘΏΒΙ ΠῚ ΒΘ ΠΟ 

οϑῦ. ϑ'ϑα Πδθ 1ρ886 8. 9 οὖ 10, δ ρ1 15 2, δὺ 1|ὦ βθῃηὐθηθδναμι δ 

αἸδραύαθ!ο 15. 56}016. δΙΙθπαθ βαηῦ. 86 ααυϊάθιῃ, Θοπ]αηοίθ, Οὕπ 

115, (88 Ρδβϑίπα 1ἢ δηπούα!!οη] θὰ8 τομαὶ], ααστη ὙΘρυΐδΠΊΒ, 

ΠΘΟΘΒΒΘ. οδϑῦ αὖ ἴῃ θϑτὴ ΒΌΒΡΙΟΙΟηΘ πη ἱποϊάδιηαϑ ὑούαπι [106] πὶ 
ΘχοθιῬύισμη 6556. ἃ ρΥΘΙηΤηΔύϊ00 Δ]1] 10 ΘΧ ΠΙΔ]06 ΒΟΥ Ρύου 5. ΑΥΔΙΟΙ 
46. Ῥο 115 ΟΡΘ6, θοάθιῃ ἴβύβ πηοάο, 10 ὃχ ορϑῖθ ΕΗ υ8ΟΠΠ615 
ῬΟΏΓΟΙ 46 τ ῦα5. ῬΟΌ]ΙοΙΒ ΟΥ̓ΔΘΟΟ ΤΏ. ΠΘΒΟΙΟ 615 ΘΟΠΒΔΙΓΟΙ Πα] 
1106 ]}ὰπ βᾶπθ αὐ1]6π, 564. ᾿ηα]ρ'Θβύαπη, αἸββοϊαὔππη, οα] 60 65 Π66Ὸ 

οαραῦ οοηϑδίδί. 

ὕπυμα οϑῦ χαρὰ γαὐοηιδαβ παουβαιθ ἀἰβραύαθδθ. ΟΡΡΟΏΙ ῬΟΒΒ56 
γ᾽ ἀοία!, δυοίονιδθ ΠΘΙΩΡ6 νϑύθυ 5 ΟὙΘΙΏΤΉΔΙΙΟΙ ὩΠΟΠΥΤΩΙ, Οὔ] 85 

Ἰοοῦτη ϑχοουρύσμη ροβιμὺ [ΡΟ Π6Υ δα Ἡ ΥΟαΟΙ 2, Ρ. 540, ὙΘΙΒΙΟΠΙΒ 
ΘΆ]]Π1οδ6 1η ΔΙύογ ἃ Θα!θ]οη6 : Δημότην οἱ Ἴωνες τὸν τῶν πολλῶν ἕνα. 

Οὕτως μόνος Ξενοφῶν. οἱ δ᾽ ἄλλοι τοῦτον μὲν δημοτικὸν, δημότην 

δὲ τὸν τοῦ αὐτοῦ δήμον, ὡς φυλέτην τὸν τῆς αὐτῆς φυλῆς. Ουδθ 

51 γουῶ Βαηύ, ΧΘΠΟΡΠΟΙΙ ΠΠ6]] 5 ΘΥῚΡΙ ποι ρούθϑὺύ. ὅϑ8η6 ἴῃ ΟΥ̓ΡῚ 
αἸΒΟΙΡΙΙηδ ἀϑπι γοθα 0 }}} ἤθιη0 ΓΘΡΘΥΠΊΒ : 564 8 5015 ΧΟΠΟΡΠΟΙ 
Αὐθοου τη ΒΟΥ ΡΟ ΠῚ 51 ΔΘΥΪ 108, Ἰοοαύαβ ἔπουϊῦ, ποὺ 6 αΠ]Πρ ἢ 
ῬΙαὔοῃ!β, ΑΥΙΒυΟΡ 815. οὖ οϑίθρογαση Αὐποούατῃ ᾿ϑούϊοπθ ἀθιηοη- 

ΒΓΔ ΠΠ| 8115 ΠΟ ΓΘΙΙΠΟΤΙΘΙ' 6 ΘΟΡῸΪ. 

ἴω δαηΐ ΖΟΠδγδΘ ἴ,6Χ. γῸ].1, Ρ. 404, λόχῳ κατατεταγμένον.)] Ἐδὲ αιτιΐθτη 
ὩΙ οὕτως καὶ Ἡρόδοτος. [τῶν δ᾽ ᾽Ατ- ἰὰὶς ἰδδι ἰδηϊαπάθιη {ΠῚ ΘΠ] πη 
τικῶν μόνος Ξενοφῶν" οἱ δ᾽ ἄλλοι τοῦτον παδηύαμη ὨΪΠ110 ᾿πΘ]]οΥἹ 46 ὀφειλὴ 
μὲν δημοτικὸν, δημότην δὲ τὸν τοῦ δἃρια ἀπὰὴ ΧΟΠπορπομηΐθιη ᾿πνεπίο 
αὐτοῦ δήμου. [ὡς φυλέτην τὸν τῆς αὐ- ἰτ]θαθπάμιη ΟἸχῚ δὰ Πόρους. ἴ,. 
τῆς φυλῆς, καὶ λοχίτην τὸν ἐν τῷ αὐτῷ ὮΙΪΝΩ. 



Ι. α. ΒΟΗΝΕΙΡΕΒῚ 

ΡΒΟΙΒΟΟΜΕΝΑ Αἡ ΠΙΡΕΌΜΝΜ δὲ 

νΕΟΤΙΘΑΤ ΒΟ 5. 

ΑΒΟΌΜΕΝΤΑ ἰθιηΡΟΥ 5, 400 ΒοΥΙρύι5. δὲ ἢϊὸ 1061, {ΠΟ Θηἐθν 
ΘΟΠααἰδιύδ, ροϑαϊύ ΥΥ ΘΙΒκιυ5, 504. ἴῃ 115 ΘΧΡΙΠΟΔΠ 15. τη] Π}υἸὰ πὶ 
ΔΌοΥΡαγῦ. Οαοα ΠΟ ἀδπιοηβίγ δ η τὴ 5ΌΒΟΘΡΙ. 
ΡΥ οϑὺ ἰοουβ 4, 40, ἐν τῷ νῦν πολέμῳ, απο ἸΠΟΧΡ]ΙΟδ πὶ 

ἀυδιαίοπὶ ἰθοίου πὶ Τα ατὸ Θχαυγοηάθη. Μαοπιοναὺ ΞΟΙΡύου 
τὰς ἐν τῷ νῦν πολέμῳ γεγενημένας εἰσφοράς. πᾶ γοΡΌδ νἹἀθηὐαν" 

θΘΙΠατα δάϊιαο ἀυγδπ5 5ΙρμΙἤοαθ. βάθη εἰσφορὰς νἀ θύα 51ρ- 

ΠΙΠοδΙ 6 ΟΔΡ. 3, 7») ἈΌῚ ῬΓΟΡΟΒΙΓ5. Τη06115 Ρ]αΥῚθ5 Δαρ ΘΠ ἀου πὶ γ66]- 
ἔπθτη, δ 405 ΟΡὰΒ οὐδὺ εἰσφοραῖς ΠΟΥῚΒ ΟἸνΙα1η, τι ΑΠΘΠΙΘΠΒΘΒ 
δα πουίαύαν : ἐνθυμούμενος ὡς πολλὰ μὲν εἰσήνεγκεν ἣ πόλις, ὅτε 

᾿Αρκάσιν ἐβοήθει ἐπὶ Λυσιστράτον ἡγουμένου, πολλὰ δ᾽ ἐπὶ ᾿Η γησί- 

λεω. Αα αἀπθῖη ἰοοιπὶ αὐΐα}} οδαβδπη, ΟἿ ΘΧΙΒΟΙΠΠ6ΠῚ 46 ὯΠῸ 
Θοάθιηαθθ Ὀ6|10 γ᾿ ΟΘη ΙΒΒΊ 0 αὐνοὈ] 116 ΒΘΙ ΠΠΟΠΘΙῚ 6558. ΒΒ] τη 
ἰδῖηθη 1π4 δχϑοίμπμι ἔπ]556. ύοιτῦ ἰοΟι5 ΟΔΡ. 4: 40: ὅσα μὲν πρὸ 
τῆς εἰρήνης χρήματα εὕρισκε τὰ τέλη, ἀπὸ τοσούτων καὶ τὸ ἐπιὸν ἔτος 

διοικεῖτε τὴν πόλιν" ὅσα δ᾽ ἂν ἐφευρίσκῃ, διά τε τὸ εἰρήνην εἷναι, καὶ 

διὰ τὸ---ταῦτα λαμβάνοντες κατασκευάζεσθε, ὡς ἂν πλεῖσται πρόσοδοι 
γίγνοιντο. ϑ'εα π6 [{18018, δῦ Ἰοοβ οἰδι ΒΒ 5. ΟΔΡ. 55 12: γνώ- 

σεται καὶ ἐν τῷ νῦν χρόνῳ διὰ μὲν τὸν πόλεμον καὶ τῶν προσόδων 

πολλὰς ἐκλιπούσας, καὶ τὰς εἰσελθούσας εἰς παντοδαπὰ πολλὰ κατα- 

δαπανηθείσας" ἐπεὶ δὲ εἰρήνη κατὰ θάλατταν γεγένηται, ηὐξημένας τε 



χὶ 5ΟΗΝΕΌΒΕΙ ΡΒΟΙΒΟΘΌΟΜΕΝΑ 

τὰς προσόδους, καὶ ταύταις ἐξὸν τοῖς πολίταις χρῆσθαι ὅ τι βούλοιντο. 

ΒΘ ΙΠΠατὰ Ἰριύαν ὑθυγθϑῦρο νἱἀθύαν δάθπαο ἀυγᾶββθ ὑστῃ ααστη ᾿δ60 
ΒΟΥ θοῦ ΧΘΠΟΡΠΟΠ, τη 6 δαΐθτη [1556 ρϑοδύμμη. (ΒΘ ΆΠΗΙΙΒ 
Π.η0 ἀυοαηδιη [πθειὺ Ὀ6ΙΠὰπὶ ἰδύμ ἃ τθοθη Ἰββδιτηστη, πατη 1ἃ ἸΡΒΌΤΙΩ, 

Ὧθ αὰο δϑὺ οἂρ. 3, 7, δῃ. δ] γϑαυΐδα ἢ ΒΘΙΙαπη ἄποθ Ἡ 6Ρ651160 
ὁὰπι ΑΥοδαΙ 5 ρϑβύστη 6556. {πα Ἰρβαπι, 400 ἴῃ ρᾷρπῶ δα Μαεπί- 
ἢθδπὶ ΟἿ Ὑ]]5, ΧΘΠΟΡΙΟἢ]5. Π|1ὰ5, Θαυϊππη ΑὐΠθηιθηβιυτη. ἀἼΧ, 
οοσαθυ!ῦ Ραρπδη5, ἀοοαϊδβ8. τηϊῃὶ νἹάθου ἴῃ δημούίαιομθ 8] 1Ππ|π| 
Ἰοσῦτη [1π ᾿πα]θθιη ν. Ἡθροβιῖθοβ γοϊαία]. ΤὈϊάθιη βἰπηὰ] ΡοΒαὶ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΠ Ια. τηθᾶμῃ Ἐπαθα]ατη, ΔΠΔΡ ἢ Ϊγβϑύϊαση ἀθιμαροριτη, Η668- 
51161 οορῃθύμθτμη, αἱ Πρ β]θθ ἀθιμθ ργορίθυ οχρθαιθοπθπι 1Π 
Τὰαροθα οοπίγω ΤΉΘθδΠμΟΒ. τοῖα ροβϑίδμπιη ΟἸΥΩΡ. ΤΟ 8ΏΠΟῸ 28, 
ΟΔΡΙΌ5 Τὺ ἀδπηπαίμϑ, οὐ δαοίουθμι ρ]ΘὈΙβοιθι, απο Χ ΘΠΟΡΠΟΙ ρα γ 18, 
ἔατῦ οὀχοίαβαβ, ὑθούθ Πιορθηθ ἴῃ για ΧΘΠΟΡ]ΙΟΠ15, ΘαΠἀθιη6 6 
ϑιαοὔο Θ 6]5 Ῥ]ΘΌΙΒΟΙ, αὰ0 1ῃ ρδίγαηη Χοποόρμοι ἔπι τονο- 
οδὔαδ, Θα πη ἸρΊύυν [ὑπ] πὴ, 41 ὕστη οα απ Ῥϑοαπῖαθ ΡᾺὈ]Ιθδ6 οὐ 

γΘαϊδαθμη Δα πη] Ἰδίναθδύ, ἴῃ οαιδῶ ἔαϊθθθ ΧΘΠΟΡΠποπτ αὖ 46 τὰα!- 

{05 ΑὐΠΘηΙθηϑιατη Δαρ ΘΠ 106] τη ἤππὸ τη οΥδὐιδιη. 618 Ρ6Γ- 
ΒΟΥ θοΥού. ΟἸγθη ΧΟπορΠμοηΐθιη 1ἢ ρδίγιαμη γϑαάποθιῃ ἰοα ΙΕ" 
Ἰοοβ ΟΡ. 2. 7. Ῥυρῃ δὰ Μαπίπθαιῃ δοοιάτῦ ΟἸγ ΠΡ. 104. 

ὉΠΠΟ 2. ῇο ὙΘ᾽Ὸ 80 ΧΘΠΟΡΠΟΠ ἴῃ Ρδίγιδιη ἃ Ῥοραΐο, δ5δ- 

ἀθηΐθ ᾿ὑπῦαϊο, [πθυῚὺ γϑνοοαύαβ, ἴθ ὑϑυθοι" αὖ ἀηαθδη Ροϑδϑιῦ 
ΘχΧραΐα!"!. [Υ΄. ΤΟ ΠΌΠΠΙ αἰδραύαίο τηΐτἃ ροβιίδ.] 

Ηἰἱ5 ἴα αἰδραίαι!δ, ποη ορῖιθ οϑὺ δύριπιθηΐο ἀποΐο 6 ἰο00 4, 25; 

ὉὈΙ τὰ ἐν Δεκελείᾳ ταοϊδυπηύιν δα ΟἸγτρ. 91. ΘηΠ.Π 4, 648 τηυϊΐα 

111 ΒΘΥγοΥαΏ δὰ Ποβίθθ ὑγδηβίαρογδηῦ, παυγϑηΐθ ΤΠαογαϊάθ 

π ΟΏΠΘΙΔΘΥῚ ΘΥΙΌΓΘΙΩ ἤπ]ς ΔΠΠΟ 
ὉΒΟΡΙΘΩΠ5 αὑδθ πιαϊΐο ροϑῦ βυπί 
[αοία ποΐανι Βοροκῃ. Οδοοη. ΑἴΠπθη. 
νΟ]. 1, Ρ. 724: 778. 41 οοπί. οἴϊδτη 
Ῥ. 7τιο. 906 οοάθριη Αἴοχ. Βαϊἰκίπιβ 
Νον. Αοῦ. 800. 1||6γ. πθηο- ΓΥα]θοῦ. 
νΟ]. 4, Ρ. 1ό : ““ Βομποιάθγιβ ἴῃ ἰθιη- 
Ῥοῦθ ἀβἤμπιθπαο ποὴ δαπιοαπμηι 5] ὶ 
σομϑῦ0. ΑὐχΙ]α Βο]Π1οθὺ Αὐοδα!θι5 
Τηβθα ἀπο ᾿,γϑιβίσαίο οἱ ΠΘρΌΒ1160 
(35, 7) τείοσί δα θ᾽] πὶ τϑοθη 58ὶ- 
ΤΌΤ : πος 86 ΠῚ ΠΠ]]πΔ Αἰπια 6588 
ἀοσθῖ αὐδπ} 11π4 Ἰρϑαπη 40 ἴῃ Ραρηδ, 
δ Μαηθπθαπι (συ ]]ὰβ ΧΘΠΟΡΠΟΠ5 
Β]1ὰ5 οοσαθα!ῦ ραρηδη8 : 566 οὗ δἰτητ] 
ψορᾶ ἐν τῷ νῦν πολέμῳ (4, 40) εἰ ἐπεὶ 
δὲ εἰρήνη κατὰ θάλατταν γεγένηται (π. 
12) ἴα 8Β66τιπὶ 1πγίσθιῃ ΘΟΠΟΙ Ια τ 

αἴσαῦ Ὀ6]] τη ἰοιγθϑίγο ὕστη δαδτις 
ἀπταβ86, πηᾶγθ δαΐθιη ἢπ|155886 ρϑοδίθτχη. 
Ηοο νβεῖο αἷοῖ πϑααϊῦ ἀ8 ᾿θηροῦα ροβὲ 
Ῥαρπδπὶ Μϑηϊηθθηβθιη, α0 50ΙΠ1οοΐ 
Ἰθιηροῦα α6 6110 “ΓΘ θαπο ταὖ 46 Ὀ6110 
ΤΟΟΘΗ ΙΒΒΙΠῚ0Ο ἸΟΘΙΘΓΘίαΥ δούον : οἵ 
σοηΐτα, 851 νουτα οϑί δοίουθιη 5011ρ- 
515886. ΠΠ ΘΙ ]ατα ροϑβῦ ΟἹ. τού, 8. 2, α16] 
αὐϊάθπι ροΐδϑί τᾶ [1556 ῬϑΟδίΠΊ, 
ἰθ  Θϑίσα σογῸ Ὀ6]]Ότη ἀαγαδβθ, Πα πη 
ῬΠοσθηβιθτι5. ΔῈΧ1118. τη] το ΑὐΠπὸ- 
ὨΪΘΏΒ65; 5686 πὸ 46 6110 Μεηΐπο- 
ΘΏΒῚ ΠΟῸῚ Ιοααὶ μοί! τὖ Ὧ6 6110 
ΤΘΟΘΙΒ. ροδίο, ΠῸρΡΡρ6 αυοα ἱπίθρυο 
ἴθυθ ἀθοθηη]ο ργδθοθββοῦδῦ, 410 1ηςογ- 
ν 8110 οὖ βᾷθρθ 81115 ΔΈΧΙΪΠα Θ βοσαπί 
ΑὉΠΘΠΙθη868. οὖ Ὀ6]] πὶ σοββογαπί 50- 
1816. .. ΠΙΝΏ. 



ΑΠΡ ΠΡῸΌΜ ῺᾺῈ νΕΟΤΙΟΘΑΙ ΒΝ, ΧΙ 

7. 27. ΑἸτὰ οομβριγδίϊοπθ ἰαδοία ϑαπιατη οδβίθι πη οοοαραγουϑηΐ, 
δΥΡαηΐθ Αὐῃθπδθὶ ῬΟβιάοπο 6, Ρ. 272 ἢ. θα ἢᾶθο 8 Υ βιβικίο 

δια 1άθπι ἰθιηριιβ γοἰαίδ πα ]]8 πὶ ἰθΙΏ ΡΟΥῚ5 ποίβπι οουίϑιη δρροβιύδια 

Βαθθηῦ: πᾶτη ααᾶθ δρροβιία σοηβριοιία" Ὁ Αἰπθπαθο, ἴδίβα θϑί. 
οπθδη5 Ἰρτύαι" ΤΉ ΠΟΥ ΑἸ415 ἀποίοτἐαίθα. Δα 1ἃ ἐθηρὰβ 5ρΡ60- 
ἰδ Πᾶθο σϑῦῖθα ΧΟΠΟΡΠΟμἰ5 : μάρτυρήσειαν ἄν μοι, εἴ τινες ἔτι 
εἰσὶ τῶν μεμνημένων ὅσον τὸ τέλος εὕρισκεν τῶν ἀνδραπόδων πρὸ 

τῶν ἐν Δεκελείᾳτς Δα αᾳ8πὶ Ἰοσυτη βαύ15 ΠΉΠῚ ἀθμ]ϑίγϑ 556 ὙἹάθ0}" 

ΘΎΔΥΘΙη ΝΥ ΘΙΒΙΚ ΘΙΡΓΌΓΘΠΙ, 41 ΧΘΠΟΡΠΟΠἑ5 πὰπο ΠὈγαπη ΟἸγτη- 
ῬΙΔ 5 89. 8ΠΠῸ 3. δϑίδἐϊβ Χϑπορῃοπίθδθ 23, βουρίστῃ δχβυτηθθεῦ. 
Τιοσυβ 1ρ586 τηδηϊΐθβίπτη μαθθὺ δυραμηθπίσμη ογᾶν]5 δοίαἐϊβ Χθπο- 
ῬΠοπίΙ5, αρρθ αἱ γτ65 ροβϑία Ὀ61190 ΤΠ θοθ]οο ΟἸντρ 15. ΟἹ 
ΔΠΠΟ 4, 5606 δ ρΡαρπδπι ΜΙ ΔΗ ΠΠΘΘηβθπ ΟἸ ΤΉΡΙΔ ΙΒ ΤΟφ ΔΠΠῸ 2; 
ἔαοίδτη τηθιηϊπογαῦ οὖ υἱάθγαῦ; απο ἔπι 1πύθυ γα! τὴ ΔΠΠΟΥ ΠῚ 
ΡΙαΒ αυδτὴ ααϊηαπδριηία. Ουοα ἃ ὙΘΙῚ 5ΡΘ018 πηαϊύατη ΔΌΠΟΥΓΘΓΘ 
αὐυδηαυδιη βίαύπθυιύ Υ Θιβιαβ. Ρ. 91, οἴρθυθ ἰδπηθη ΔΡΘΌΠΊΘη- 

ἴστη Ιηγ]ούαπα ΠΟῚ Ρούαύ, 564 δὐρυαϊαί!οπθ οι 6 ἔραβίσα Θομδύιβ 

οϑί. 

ΘΌρουβϑαηῦ 818. ὑΘΙΠΡΟΙῚΒ Ροιπηθηία ἃ ΝΥ θιβίκῖο οο]] οί, γοὶαὐ 
ΠΟΟ 6 68Ρ. 4; 46, υἱ! Μαραγθηβοβ οὖ ΤἼΘΌΔΠΙ ἰδπαθπδπι ἢοβύθϑ 

ΑΥΠΘΠΙΒ ῬΥΟΧΊΠΙΙ ποτηϊπϑηύ" ; αποα ΥΥ̓ ΘΒ κα5 δ δηπατη ἀΘΟΙΠ] ΠῚ 
Ὀ61}11 ῬΘΙΟΡΟΠΠ 6511 [θη 6 "6 γϑία ἰ ̓. 94. 

ΑἸΓΘΡ οϑὺ ἰοοιβ οἂρ. 5, 9,9 υὉϊ βυδάρίαν ΑὐΠΘΗΙΘμβιθα5. αὖ 
Ουγθηύ, ὅπως τὸ ἐν Δελφοῖς ἱερὸν αὐτόνομον, ὥσπερ πρόσθεν, 

γένοιτο, μὴ συμπολεμοῦντες, ἀλλὰ πρεσβεύοντες ἀνὰ τὴν Ελλάδα: 

αὰ0 ἰδοίο ραΐαῦ ποίου Γαδ μὴ αὖ οἴθηθβ ΠΗ 6 !Ιθμ 685. ΘΟηΒΘΠί1- 
Θηΐθβ οὖ βοοῖοβ παθραπὺ ἐπ᾽ ἐκείνους, οἵτινες ἐκλιπόντων Φωκέων 

τὸ ἱερὸν καταλαμβάνειν ἐπειρῶντο. ἴ{Ὁ1 ΤΠΘΌΔΠποΚ οὐ Μαοραο- 

πδ5 1ηἰ6]Προθαῦ Ζθαηῖαθ, αιθπη ΥΥ οἸβίκιι5. γοίαίαυθ οοηδύμβ ρο- 
5.10 τηογΐθιη ΧΘΠΟΡΠΟΠΟΙΒ αυϊπα 6 γ8] 56Χ ΔΠΠ1Β δηΐθ ΘΟΟΙΑΊΒΒΘ 
ααδτῃ Ὀ6ΙΙὰπι ῬΠΟοΙουτη οοππαύιπι οϑϑθῦ, πθιηρθ ΟἸγτΡΙ8 415 τοῦ 

ΔΠΠΟ 2. ΒαΙβατη ᾿βϑἰδη] ΟΡΙΠΙΟΠΘΙΏ ΟΟΠΗΥΙΠΟΙῦ ᾿ρϑῶ ἰθιηρου 1 
Ραίο, αὖ ἃ ΙΒἔππη Ἰοοῦμη ΔΠΠΟΐδΥΙ : ἤθαὰθ Παρθὺ παπὸ αυοά 
δἀάδτη. δῖ ᾿ρτίυ" ΟΟΡ ΠῚ ΤῊ1}1 νἱαθίθι οββθ ΠΌΘΙ].πὶ ἤὰπὸ 
ὃ Χοποριμοπίθ βθηὴ6 ροβὺ ΟἸυριδ 15 τοῦ δηπατη βθουπάμμῃ 
Βουρίαχμη ζαϊδβα. ΘΟΗΝΕΙΘΕΗ. 

θιρπδτα ἀἰὐχὶ ΓΘ ΓΌΠΏΙ ἀ6 ΘΧ1}]0 ΧΘΠΟΡΠΟηἑ5 αἰβριυι δύο ποι 
αυδτη Ἰηύθρ δ ΠΟ γΘΡΘίθι" 6 ΠῚ 6Χ 6]05 1α ΧΘΠΟΡΠομὐ5 δίοσγα- 

»ίνϊο ευὐυϊυογδοίίθ γο]. 51, Ὁ. 383, υὐἱϊ δὰ γϑῦῦα [)1ΟΡΘΠ15 [,.. Υ1δ0 
5. 15: Ἴστρος φησὶν αὐτὸν φυγεῖν κατὰ ψήφισμα Εὐβούλου καὶ 



ΧΙ 5ΟΗΝΒΤΌΕΒΙ ῬΒΟΙΒΟΟΜΕΝΑ 

κατελθεῖν κατὰ ψήφισμα τοῦ αὐτοῦ, ἃπποίαὐ : [1] γ᾽ ἃ Ιο] ἀπθ Ια 8 

ΘΟΠΐ θη. Ἐπαθυ]αβ οαὐὺ αΠΠΠΟΙ]Θμθηὺ 8556 46 οὐόάιῦ ἃ Αἰμὸπα5, 

ῬΟῸΙ [Ά1.6 ΘΧΊ]ο᾽" οὐ ΤΆΡΡΘΙ6Ρ απ οἰὔογθη ἀναηύ ἰὰ ΓΟ 25 οἱ ἰὰ 1Το35 

ΟἸγΡΙ846 ; οὐ Χέπορμοῃ {πὖ 6χ!]έ ρϑὰ ἀργὃβ βοη ἀέραγύ ρου! 8118} 
ῬΘΙΓΟΌΥΘΙ Α σό51185, θη. 204. [δ ὑγΓοΟἸβιὸτηθ δηπόθ 46 Ϊα 965 ΟἸγτηριδάθ. 
ΟΥ, 1] δῦ ἃ τϑιβαγα 6" 486, ρῥγξοϊδέτηθηῦ οοὐΐθ ἃπηόθ 204, 1᾿δ0- 
οΠοπίθ ὄροηγπιθ ἃ Αὐμδηθβ β᾿ Δρροίαιῦὺ Εαθυ]146, βοίοπ ΠΟΥ 
(τι, 85), οὐ αθυϊαβ, βϑίοη 1 γβϑιὰβ (Ρ. 154; οϑξξιό92 ἢ.) ; ὁ6 41 
ῬουἹθηῦ δὰ τηᾶπηθ, ρυϊβαα᾽ 1] γεῖγαιῦ βουσθηῦ οἢ6 2 165 Αὐμέμπιθηβ 
αυΐὰπ ἀου]6 ποῖὴ ῬΥΙΓΉ1ΠΠ οὐ ρα γοη 46 ὄὐα!ῦ ἀοπηό δὰ τηδπιθ 
᾿πάϊνιάα (Ηθηηδύ. δα Τμιοϊδη. Τηοη. ὃ 34, δὰ Αὐϊβίορῃ. ΡΙ]αῦ. 

ΡῬ. 325 [105.). Ιβύϑυ δγαιϊὺ αἰΐ, β8η8 ἀουΐθ, 46 Χέπορποη ἔαΐ 
ΟΧΙ]ό Ρᾶ πῇ ἀέογοὺ 46 1 ̓Δγοποπίθ θα ]π5, οὐ γᾶρροὶό μὰν απ 

ἀέονού 46 Τ᾿ογαίθαν Βα θαΐιβ, οὐ θιορὸπα 46 Τϑδνῦθ δυγῶ. οὐ ΔΙ 
Ἰηϑαγθυίθηοθ 411} β΄ αριββαιῦ ἀὰ τηδπηθ ρουβοππᾶρθ. Ῥδι 66 4] νἱϑηῦ 
α’ δίτ8 αἰῦ, ὁπ γοιῦ αὰθ Χέπορμομ πθ ἀπὺ ρα5 ὄίγ γὰρρβὶό 46 1'6χ!} 
αὐναῃὺ ἰὼ 1029, ου ἶὰ 1055 ΟἸγιηριδαάθ. «18 ῬΡ6 58 416 80η γϑρ06ὶ ἀαύ 
ΒΌΙΥ6 ἀ6 Ῥθι ἀ6 ὕθιηρϑ βοη δχραυΐίβιοῃ 46 50] οηΐθ : 1] οϑὺ νυϑίβθιη- 
ὈΪ]ΔΌΪ]Ο αὐ’ Δρριθπδηῦ 16 τ] θὰ αα6 γοπδιῦ ἀ᾽ ἔργοῦνθι" οϑὺ ΠΟΙΏΠῚΘ 
1Ππδίγ 6, δῷ Ῥαίγ]θ Θοηβθηθ Θηῆπ ἃ ΤΘγΟ 61" [᾿αΥγθὺ 46 βοὴ Ὀᾶ- 
ΠΙΒΒοιηθηὗ : 16 Ὀ]ΔΟΟ1 815 οϑῦ ὄγόπϑιηθηΐ, γ61}5 ἰδ ῬΡΘΤΩΙ 6 δηπέθ ἀθ6 
Ια 1ο58 οἰγιηριδάθ. 1] οδϑὺ οουΐαϊη (ἃ ΠΟ] η8 46 850Π ΤᾺΡΡ6Ι ἃ 
ΡῬγέοξάς ἰὼ Ὀαία1}]16 ἀθ Μϑηπέθβ (ἰγοἰβδιδιηθ δηημέθ (δ ἰὼ 1045); 
δι" ΔΌΡΥΘηδηῦ αα᾽ Αὐπὸπο5. ἀγαὶϊῦ ΡΥ ἰ6 ραυῦίι 46 ϑραῦίθ ἀδῃ8 ἰδ 
ΘΎΙΘΙΤ 6 Θοηΐ 6 ΤΠ Θ65, 1] βαιδιῦὺ οοὐδθ οοοᾶβιο πη ἀΠΙΘ] 16 46 ὙΟΙ 568 
ἢ]5. ὁοτη θα 6 βου 165 ἀνραρθδαχ Αὐπέμιθῃβ 6ῃ ἴανθαι 46 88. οἤ δ 6 
Ἰ,λοξάέότηοπθο ; ἰοὰβ ἀθιχ 1] 165 ϑῆγογῷ ἃ Αὐπὸμπθϑ, οἱ 115 προηύ 

ΘηΥδ]έβ ἀδηβ 16 οοΥῸ5 α᾽ Αὐπιόμιθπβ αἱ οοπιθαίύ ἃ Μαπίϊπέθ 
([αδεύ. 2, 54), ὁ6. 4] ΒΌΡΡΟΞΒΘ απ᾽ ἃΙοΥβ θὰ" ρέγο πα! Ῥ]Ὸ5 
Ῥᾶπηὶ. 1] ἀναῖϊῦ αυδίουϊπηρὺ ἃ η8, ϑὺ 500 6Χ]] δὰ ἀγα ἀατέ θην]- 
ΤῸΠ ἰγθηΐ, οὰ ΟΙἸχ ἀθ ρ΄ 46 οοἷαϊ ἀθ Του 146. Οὐδ Ἰοπρ' 
Ῥδηπββθιηθηῦ τηοηΐγ6 ΘΟΙΩὈΙΘη ἀὐαϊδ οὙΔΥΘ δὰχ Ὑθιχ 465 ΔΑὐμέ- 

ὨΙΘῊ5 1 Δοοσιιβαίϊοη 46 ᾿δοομίβιηθ 4} ἃγαὶῦ Θποουσιιθ. Α Ἰ᾿ἔροααθ 
Ἃ6 ἰὼ Ὀαία1}16 ἀ6 Μαμῃίπέθ, 1] π’ ἔδαιϊῦ ρᾶ5. ϑπθονα γϑνοπα ἃ ΔΑἰΠό- 

ὭΘΒ; ΟΠ. ἸΘΉΟΙΘ 51] γί δ᾽ Δ Πη815: (ἃ ΤΩΟΙΠ5 οϑύτομ δ" 6} 

Ὧ6 νἱηῦ ῬῈ5 ΒῪ ἤἴχοι. θυ ηθ- ΠΟῸΒ 6ῃ. ΟΠΘΙΌΠΟΙ ἰὼ οάσδ86. ἀδη5 
6 γοϑβθηθπηηθηΐ αἰ ὯΠ6 51 Ἰοηρυθ αἀἰβργᾶοα ὕ οὰ ὈΙθη ἴααὐ-1} 1 αὐὐεῖ- 
ποι ἃ ἰὼ ΟΠ ου] 6 χα’ ὄργοιυγθ ὑου]ουνδ απ ν] 1 Πρ ἃ ααϊζίοι" 
16 θὰ οὗ 1] ἃ ῬΥῚΒ 565 μαδιθα θα ἢ Οὐδ᾽ ἀρ μου ταοὐ οϑῦ ργοθὰ- 

Ὀ]Θιηθηῦ 16 γέχγιθα᾽θ ; οδν, ὈΙθπ ἰοη 46 ΘΟΠΒΟΙΎΘΙ, 511 5605 ΨΙΘῸΧ 



ΑΒ Τ1ΠΠΒ8ΒΜ ΒᾺΝ ΝνΕΟΤΙΟΘΑΤΙΒΠ 5. ΧΙ] 

Ἰοῦγβ, ϑαθὰη γΟϑβθη πηθηῦ οΟηΐγΘ 88 ῬΙΓ16, 1] [ὰ1] ΘΟηβθοῦα [6 
ἐλ θυὺ 46 50η ΘΧρΡΕΤΘποθ ἀδηβ 16 ρϑυμὺ ἐουιῦ βὰ} 65. ΓΘΥΘΗΙΙΘΒ 
ἀ6 Τ᾿ Αὐΐααθ, 41 ΓΌΒΡΙΓΘ 16 Ῥδύυοὐβπιθ 16 Ῥ᾽ὰ8 υἱΐ οὐ 16. θ᾽ 
όοἸαῖνό. Οὗ, οϑῦ ἔουιῦ πα ρὰβ ὄΐθ ἰθυτηϊπό ἀνδηὺ ἰὼ ῬΥΘΙΠΪὸ ΓΘ 
δηπόθ 46 Ϊὰ τοῦδ οἸγιηρῖδαθ (Βοθοἢ. ἰδδίβδαβῃαῦ. 2, Ρ. 146), 

ο᾽οϑὺ ἃ-αἴρο, αα} ἃ ἐϊέ δοῆϑθνυέ ρϑαὐ-ἰγτ ᾿᾿δηπέθ τηθπηθ 46 Ϊ8 
τηογῦ 48 βοη δυΐθι" Χόηορμοη ράβϑῶ (0η0 16 τοϑίθ 468 565 1015 

ἃ ΟοΥπίμθ. [Θαθηὰ [6] πὶ ἰϑηηθη ΠῸΠ 6586 ΧΘΠΟΡΠΟΠΙ5 Αἰχὶ 
Βρτᾶ. 1. 1Ν}.1 



ἘΧΟΒΈΡΤΑ ἘΧ Α. ΒΑΚΙῚΠ 

ὈΙΒΒΒΑΤΑΤΙΟΝΕ ΚΝ ΤΙΒΕῸ ΠῸ ΒΕΡΙΒΙΙΟΑ 

ΑΤΉΗΝΙΕΝΒΓΌΜ. 

ΘΟΠΝΕΙΌΒΕΙ ῬΡοΪθροιηθηῖβ 8 ΠΠθ6]]Πὰτὰ ἀ6. γοραδίοω ΔἰΠ6- 
ὨΙΘΗΒΙ ΠῚ ΒαρΓὰ ΡΟΝ 615. Δα] ΟΟΓ 6 ῥοῦ οχοορία αὐδθάδιη ΘΧ 
ΑἸΟΧΑΠαΥ ΒΑ](1 ἀἰδβουίαθίομθ 46 ποὺ 110 6110 ἴῃ Νουβ Λοίβ Π||6- 
Γ 115 Ββοοϊοίαιϊθ Π ΘΠ - ΤΥΔ]οὐϊπαθ γο]. 45. 1821, Ρ. 112-248, 

ΟἸΏΪΒΒΙ5. ααᾶθ 46 ἐθῃρο 6 απὸ βουρίαπι μαίας, Ο]. τοι, ἀϊδρα- 

ἰανοῦδί, βουγαίβαπθ ἰδηύπμπι Πα θιι5. ΟΘΠΙΒ ΒΟΡΓΙΘΠΔῚ ἃ Χομο- 
ῬΠοηΐθΟ αν ΒΙββι τη ατη Δ]1ὰτὴ Ρ ΟάΘΓ6 δαοίοι θπι οβίβηα!. 

ΟΡ. 1, 2. δύναμιν περιτιθεὶς] Οπδιπαπδιη ᾿πδαθίαβ ὉΠΙι5 γοοδ- 

Ὁ} ἀϑὰ8 1056 ποβίγδθ σϑιϑδθ ΠΟῚ τηπϊαπη ργοάοδύ, πδα 05 ΓΘ 
[δπηθῃ. Θ᾽] ΒΌὈΙΠ 46. οὐϊαπη ἢ} 5 ἀἰβογθρδηθαθ ποίαβ ΔηΪτη αγ61"- 
ἴθ8. δογθυ περιτίθη μι ἀρπα Χοπορμοπίθιῃ πυβασδιη ᾿ΘρῚῸΙ" 

ΠΟΙΟΠΘ. ῬΓΔΘΌΘΠΩΙ, ΘΟΠΟΙ Πα Π4 1, ὑπ θαθπα! ; βαθρίπθ θῶ βθηΐθηίϊδ, 
αὐ ύα" ΘΙ Θσϑη ] γοῦρο περιάπτειν, αὖ ΟΥ1.1,5,9; 7,5»6ο: 8,4, 
32; ὕσπι ἰδ) τηΔρῚ5 νυ]ρ Δ] γοῖθο παρέχειν γε] συμπαρέχειν 

τινὶ δύναμιν, ἀσφάλειαν, κόσμον, ἰσχύν. ΟὈΞοΥναπάατῃ Ῥγδθίο θα, 

Ἰάθιη γϑυθαπ, ΡΓῸ 40 Θομηπηοάθ ἁἰϊαα βαθδίϊα! ρούαογαῦ, τηοΧ 
ΤΟΡΘΙΙ. 

3. χρησταὶ οὖσαι καὶ μὴ χρησταὶ] Θυϊά δος 510 οὐδοῦχσιῃ. ΡΓῸ- 

ὈΔ 0118 δύ δαοίουθμπι βὶρη]ἤοα 6 γο] αἰδβθ πηϑρΊ δύ δύ ΠΟΠΟΥ ΔΕΙΟΥ 5 
οὖ τηϊηπ8 ΠΟΠποΡδΐοβ, ΟΠ 11105, (αἱ ἃ ρΘ ΠΟ Οβὶβ οὐ ἀἸ ΠΟΥ Ί θα, ὕππι 

4] ἃ 8115 86. Ροδβαπί. Αὐ Χοῃορηῆοῃ πᾶο ποίϊομο ποὴ ἀρχαὶ 

- 



ΒΑΚΙ ΑΝΝΟΊΤ. ΑὉἡ ΒΕΜΡ. ΑΤΗΝ. Χ]Ιν 

χρησταὶ, 564 τιἰμαὶ αἸΙΟΘΓΘ Βοϊοί, αὖ Μοπη). 2, ὅ, 24, οὐ βϑδρίαβ, 51 

65 ἴω ἔουύ, τιμὰς καὶ ἀρχὰς ΘΟΠ] Πρ, Ὑ. 6. ΟΥ̓. 1. 2,15. ΗΒ8]]. 4. 
πτν ἔδηξ Με. 2. ό, 24. ' 

ἱππαρχιῶν] ᾿Ιππαρχίαι ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙΪ πο αἰἸοπηὐα" ΠῸΠΊΘΙῸ Ρ] 07 811. 
ΘΙΠΟΏΪΑΙῚ ΠΌΤΠΘΙΟ 561Π16] ἰθριίαι ΠΊΡΡ. 3, 13, Πυδηηαθθηη ΠΟΟ 1080 
11|061}10 46 δαυιύπιτη ργϑοΐθοίανα αριὺ, αὐ] οὐ Δί). 3,3. 708 58606 
ΧΘΠΟΡΠΟΙ 46 ἀπ015 τησηθῦ 6. αὐϊύπι γ006 στρατηγία Πυϊηατδ μη ὙΘΙῸ 

αἸοιί, στρατηγίαι. 

ἐν τῷ μὴ αὐτὸς ἄρχειν ταύτας τὰς ἀρχὰς] ῬΥΪμηΟ ᾿ποίορδηβ δϑὺ 

βὐγαοίυτα ἐν τῷ μὴ αὐτὸς ἄρχειν---ἀλλ᾽ ἐᾶν, ἀριηάθ Ιρϑαπι ΠΠπὰ 
ἄρχειν ἀρχὰς ἴπ ΧΘΠΟΡΠΟΙΟΙΒ [1015 ἔαβίγω ἀαδοναβ. (811 1ἃ ἀἰχ- 

οὐ απύ, γν. 6. ΤΗπογά. δ, 67) 564 ῬΥῸ 60 αἰοϊύ ἔχειν ἀρχὰς, αὖ Ογγ. 
ὃ, 43, 1, δυὺ οὐϊδπι 51 ΠΡ ]Π1ΟΙ.6 1" ἄρχειν, τηϑρΊΒ αι πη ΘΘΓΘΓ6, αὖ 
ἍΊ]6πη. 2, 6, 24. Απαῦ. 4, 6, τό. 

4. δημόται] Μαπιΐοούσμη οϑὺ ἀἸβουιπηθη, απο ἴδοιῦ ΧΘΠορἤοη 

Ἰηΐο" δημότης οὐ δημοτικός. δοο6 δημότης 519 π|Ποαῦ Ὁ]6 6] ΠῚ 

(τὸν τῶν πολλῶν ἕνα), πΟΌΙΙΟΥΙ 5 οὖ ΠΟΠΘΒΟΙΟΥ 5 οἰνιῦτι8, (4 1] 1 

Ποο ΠΌ61}10 γενναῖοι καὶ χρηστοὶ γοοαῃί) Ορροβιύπση. γιά. Μβϑιῃ. 
1, 2, 58, ΟΌΪ δημόται οὐ πένητες 7υπηραπίαγ. Οὐοηΐ. ΟΥ. 2, 2, 
15; 8, 3, 5. ΑἸ θυ .ΠῚ γ61Ὸ δημοτικὸς ΑἸΧΙύ, 51 ΡΟΡΕΪ 5ὑπα]ΟΒΊ ΠῚ, 
ῬΟΡυΪ ΓΘ. ϑΙρ ΠΟ’ 6 γο]]ού. ῬῬαΐθὺ ἢ αἰἸβου πη ΡΘΥΒΡΙΟΘ 
Μδπι. 1, 2, δὃ οὐ όο. Νιυιπαθδηη οοηἰᾶ δημοτικὸς αἸχιὺ Χοπο- 

ῬΠοη 46 ΒοιΉΠ6 Ρ]ΘΌ6]0, αὖ «ποίου 0611} Π]15 ὁ. 2, 8. 18 οὖ 10. 
ἐὰν δὲ εὖ πράττωσιν----δημοτικοὶ] Θ᾽ Ὀ] ΘΟ! ἐγαηβιίαϑ 8 οἱ πλούσιοι 

δα οἱ δημοτικοὶ δατηοάππιη ἀαγι5 νιἀθίμ", απο ποη ᾿ἰΐὰ ἔογού, 51 

ἐναντίον οδϑϑὺ δἰ ΠΟΙΩΙ Δ ὐ γ 8. ΟΠ νοῦ 0 ρᾶβδβινο, ἴω: ἰσχυρὸν 
τὸ ἐναντίον καθίσταται τοῖς δημοτικοῖς, διιῦ Τη6]1π|85 ΘΟΙΔΠη, 51 ἈΠῸ 

ΟΠΊΠΙΠΟ οϑϑϑὺ ποι ηδίγ5: οἱ πλούσιοι καὶ οἱ χρηστοὶ----ἰσχυρὸν τὸ 

ἐναντίον ἑαυτοὺς καθιστᾶσι τοῖς δημοτικοῖς. ΝΟ [80116 6] ̓5ΠΊ06] 

ἐγδηϑιύαβ η΄ ΧΘΠΟΡ ΟΠ ΓΙ5 ΒΟΡῚΡΟΒ ἀθρυΘ θη 88, ΠΪΒ1 115. ]0615, 01 
βίδιπι οχ 8 105 ΠΟΙΏΙΠΙ5 οὖ ᾿ρ88. θυ θΟΥ πὶ ϑῳυπούατϑι ΟἸΉΠΪἃ 
Ῥουύβρίοιδ Παπύ, οα] 5 ΘΘΠΘΙῚΒ ΒΔ 15 510 ὉΠῸΠῚ αὐζα 1556. ΘΧΘΙΩΡ] Τὴ 
6χ Απδῦ. 7, 8, 5, ὁ δὲ αὐτῷ οὐκ ἐπίστευεν--- χρήματα, 40 Ιοθ0 

ΒΌΘΡΙαΒ5. τησίαύαν Βα ]Θοί απ, π60 ἰδηθη ΟὈΒΟΙΙῚ αὐ14 δαὺ 76] πὶ 
οἴΐθπαι. 

ἐναντίον] ΜοοΔυΪαπη οομ ἃ ΘΟΠΟΙΠ ΙΑ 15 ἰθροπι ΤΘρΘυαγ, ΡΓῸ 
απο 8101] Χοπορῃοη Δ] [θ᾽ Ὸ Ἰἰοθοὺ ροϑβαϊύ ἀντίπαλον, αὖ Η6]]. 2, 3, 

26 οὐ 20. 
6. τοῖς ὁμοίοις σφίσιν αὐτοῖς ἣν ἀγαθά] Βυγϑιιβ Ἱπορίῳ ρ͵δπ6 

ῬΘρου 0 ἴῃ ἀγαθὸν, ἀγαθά; αυὰ πούϊοπα Χϑπ, υϑιταὐββιηδ βαμὺ 



ΧΙν] ΒΑΚ ΑΝΝΟΤΑΤΊΟΝΕΝ 

δια]θούϊγα λυσιτελὲς, κερδαλέον, σύμφορον, ὠφέλιμον (οὐ ϑυβπίαηί. 
ὄφελος), αυ]ὰ5 Ορροπαηία!" βλαβερὸν, ἀλυσιτελὲς, ζημιῶδες, κα- 

κοῦργος. 1) 6]π46. ΠῸΠ ΤΠ]Ππ18 ᾿ηϑαΐβατη οϑῦ Π]πὰ τοῖς ὁμοίοις σφίσιν 

αὐτοῖς, ἴῃ απ Θππποϊαύοπα ργδοίθθθα ἄσγῶ ααοἀδιηπηοαο 6]ΠΠ0515 
ϑαῦ ὈΡΘΥΠοα θη, ᾿πϑϑῦ. 117 Πἰμη τη 5101 γ6116 νἀ θύαυ : “ 5ὶ 
ΟΡὑπηδύοθβ, δαῦ ΠΟΠΟΒΙΟΥ 5. οἶνθα ἰαηθαπι ἴῃ ΘΟΠΟΙΟΠΘ νοῶ ἴ466- 

τοηΐ, θα ἀἸοουοηῦ ααδ6 1ρ515 οϑδθηῦ α{1118, ποχῖδ Ὑ61Ὸ 9]6}06]18. 

νῦν δὲ λέγων ὃ βουλόμενος---ἀναστὰς ---ἐξευρίσκει͵] ΜοΘΙοΥ ἰογού 

ψΘΥ ΟΥ̓ απ οὐάο : νῦν δὲ ἀναστὰς ὁ βουλόμενος ἄνθρωπος πονηρὸς 

ἐξευρίσκει κ. τ. λ., δαὺ οἰΐαμη, νῦν δὲ ὁ λέγειν βουλόμενος ἀ. π. 

ἀναστὰς ἐξευρίσκει. Αὐ αυἱὰ ἢ. ]. 5101 γαἱῦ Π]υα ἐξευρίσκει Χρη. 
Η6]]. 4, 1, το, Ὠεαροῦ: ὅταν τι τοῖς φίλοις ἀγαθὸν ἐξευρίσκω, 

ἸΠΎΘΠΙΟ 5. Θχοοριζο, αΌΪ βᾶπ6 ροιβρίοαδ δῦ βϑηΐθηϊα. Ἠ1Ὸ οοτ- 

τηοάτπη. 5101 ΘχοορΊία 6. ΠῸῚ ΘΟΠϑοι θοῦ οατῃ δη θοθαθηίθαβ, 1 ἀ6 
ΘΟΠΟΙΟΠ ΠΟ ἐδϑηΐαπι ΒΘΥΊΟ οϑύ. Εἰχϑρθοίδεβθβ ρούϊιβ λέγει, συμ- 
βουλεύει, «αὖ 5111116 αυϊΔ. Οοπΐ, οὔτι ηυοᾶ δά γοπὶ ἔστη αποά δα 

γοῦῦα ἀναστὰς συμβουλεύει ῬΙαί. Ῥτοίαρ".. ὁ. φὃ. (Ηο1η4.) ΑἸδο. 1, 

7 Οὗ τί, οὐ ΑἸ6.. 2, ὁ. 12. (Βαϊίται) 
7. τοιοῦτος ἄνθρωπος] 851 ααυϊθυβάδμη ἰοοἷ5 τοιοῦτος 1ῃ ΤηΔ] 8 ΠῚ 

Ῥδυύθηι αἸοιὺ Χϑη., ἢ ἤοο οὰπὶ ΘΙ ΡΠ851 αυδάδηῃ οὖ 4.881 δεικτικῶς, 
1ῃ ῬΥΊΓΩΙΒ 51 ΔΙ ]ΌΘιη Ἰοαπθοηΐθιηι ᾿ηἀποϊί, αὖ 5] δηύθῶ ΘΧ 0515 ἴϑοὐ ]5 
ΔΡΡαυυῦ αυδηδι πούϊοπϑ πα τοιοῦτος 510 1η 6]]Προπάπτῃ ; 6Χ 400 

ΒΙΠΡΊΪΔΙῚΒ ἤὰ]ο γοοᾶῦμι]ο Υἱβ ΘΟΠΟΙ Πα : νἱά. ΔΗΔ. 2. 1, 30: 

7, 7, 17, 8]΄8απ6 Ἰοοῖβ ρα ϑίυγΖ. Ρ. 215 Δ. Ἠροο δαΐοιῃ ἰοθῸ 
τοιοῦτος ἄνθρωπος 111} παροὺ απο τοΐθιαθαν, ΠΙΒῚ ααοα ῬδΌΟΙΒ 

γ0 1015 δηἰθοθαβιὺ ἄνθρωπος πονηρὸς, αυδθ ῥαϊ4ἃ ΓΘρΘΟΠ10 ΟἸΠΠΘΙΩ 

Ἰναΐα5. γοοῖβ γἱπὶ υϑηϊάαπι γϑααύ. 64 οὐ ρουβριοαϊα 8 γαίϊοηθ 
πα θιύα βου θοπάστη ἔπογαῦ : ὃ ἀμαθὴς καὶ ἀπαίδευτος. Οοηΐ, Βαϊίπι. 

Δ ΡΙ]αί. Μ6η. 27 1δίααθ οἰξαίοβ. 

καὶ εὔνοια] Οἰἴΐδπα!ύ παάα 111ἃ γρϑῦιθο ραυϊου]αθ καὶ ΡΓῸ ῬΥΔΘΡ. 
σὺν δαὺ μετὰ, αυσπὶ τηδηϊΐοθίστη 5ὶὉ διαοίουθιη ᾿ο6 ΒΙρΏ]ΠΟΔΥΘ 

γΟΪΌ]556 : “΄ Ιηβοιω οὖ ργαυύαβ 7ιυηοέα ὈΘΠΘυ οἰ θη 186 :᾿ ΕἸΧΘΙΠΙΡΙ τα 
οϑύ ἴῃ Ουὐσορ. 2,1, τό. 

ὃ. ἀπὸ τοιούτων διαιτημάτων)] Μοοσδθυϊαμι διαίτημα ὉΠΊνΘΙΒ6 
ΤηΔΟῚ5. ῬοΥ ποὺ δα νἱΐδιη ρῥυϊναίδτη δ᾽υβαθθ ἃϑϑπᾶδθ Τ.ΟΠΘΙΏ. 

Τὐχθιηθαπι ᾿πύθι' τηυϊία, ρυδοροὺ Τῆπο. τ, 6. ῬΡΙῸ 1ρ80 τἱούα 
ταὐϊύαν 60 Ρΐυν. Χρη. Μη. 1, 6, 5, πυϑαθδίη γογῸ ρα ϑαπάθιη 

ποίδὐ Ἰηδύϊαΐα, οἸ ν111 (ἐπιτηδεύματα), 46 ααϊθὰβ ᾿αου]θηύαβ οϑύ ἸοΘὰΒ 

1116, 46 γϑυοοδπα!β δ ρυιβύπϑιῃ ἔογυϊπάϊπθιη ΑὐΠιθη!θηβιθαβ, ἴπ 

Μοπι. 2, 5,14. Οοπί, Ογυ. 7, 5, 86. 
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εὐνομουμένης τῆς πόλεως---τῆς δὲ κακονομίας κ. τ. λ.)] ΡΥΙΙΩΟ 

οἴἴθπαιῦ ΧοπορΠ Ομ ποη υϑιίαΐα γοχ κακονομία, (ΗΠ γοἀούαθι, 65, 

ΤιΔοΘἀδθιποπῖο5 ϑηΐθ γα ριιΠ] (Ἰοὺ κακονομωτάτους σχεδὸν πάν- 

των Ἕ)Ἥ λλήνων ἴμ1556 : ---οῦῷ ἴη Ε]ΘρΊα ΟΙΟΠΙ1Β (ἀρ. 1)6η1. Ρ. 422) 
τηδδθ 6065 ἀϊοιηία" δυσνομία,) ἃ 410 ἀπίνουβῶ 'ϑΟ] 015 16 ΟΊΒ]αΙ]Ο 
Ἰαπἀαύαι" ὥγιηρ. 8, 29: ἀθρητέον δὲ καὶ πῶς ποτε Σόλων φιλοσο- 

φήσας νόμους κρατίστους τῇ πόλει κατέθηκεν. [1)οΙπ46 1] ὁοη- 

ΟἸΟΠΔΠΑῚ 15 ῬΔΙΙΘ ΟἸΠΠΙθτ15. ΟἰγἹ θα 5. ΘΟποθβϑαπῃ, απο ἢ. 1]. ἰδη- 
ασδηη 6 ΤΠη8}15 ἸΘοῚ 5 οΟΥ̓α τη νἱδα ρου δύ", παβαῦθηη 1Ἰῃ Χ ΘπορΠοη- 
615, ΠΘαῸΘ 6 ϑοούδίϊβ Πα 16 ΘΧ ᾿ρ515 Χ ΘΠΟΡ ΠΟΙ βοηὐθηίίδ, 1Π 
νἱ 5 ἀοπηοογδίϊδθ οθηβθύαγῦ. Ὑιά. (01 οοἰθγοααϊη Ποο ΠΘΙῚ ἀθὈα- 

"ΠΛΙῸ ΠῚ. 5; 5; 15; 2.2, 10; 4, 7; 14, οὖ ργϑϑβουθη ΟνΥ. 2, 2, 
17. θϑηϊη]αθ Χοποόρποι Αὐποηιθηβιαμη ΤΟΙ ΡΠ ΟΠ ΠαΒΟ ΘΠ 
ἴῃ ΒΟΙΡΟΙΒ 5118 κακονομίας ποΙηϊηθ ἀθάθδοογαί, 564 Οθ6. 9, 14, 

Ἰβοποιπδοθυγη ἢδθοὸ ἀϊοθπίομῃ [οὶ : ̓ Εδίδασκον δὲ αὐτὴν ὅτι καὶ 

ἐν ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν οὐκ ἀρκεῖν δοκεῖ τοῖς πολίταις, ἢν 

νόμους καλοὺς γράψωνται, ἀλλὰ καὶ νομοφύλακας προσαιροῦνται, 

οἵτινες ἐπισκοποῦντες τὸν μὲν ποιοῦντα τὰ νόμιμα ἐπαινοῦσιν" ἣν δέ 

τις παρὰ τοὺς νόμους ποιῇ, ζημιοῦσι, οὐ ΑὐΒΠΘΗΙΘΉΒΙΙΠῚ ΤΘΙΠΡῈ ΠΟ ΤΩ 

δηΐθ οου]οβ ΠδιΠ. 
ὃ γὰρ σὺ νομίζεις] ΗΟ 561η6] τηοπυΐθβθ δ 015 βὶὺ ἱπυθπαβίδῃι 

ΠδΠ6 οὗ Γυβίϊοδπη ἴθ ἀἰοθηαἹ ον ταυΐδτα ἃ. ΧΟΠΟΡΠοη 5. οοηϑαοία- 
αἴπ6 οὐ ἱπρθῃ]ο ῬΓΟΙΒΙΒ. ΔΌΠΟΥΤΟΥΟ, ααστη πυβασδηι 118. αἰαύα!, 
ὨΪΒῚ ἴῃ (ἸΔΙΟρΊΒ, δαὺ ὉΌ1Ὶ ῬΘΟυΠΠ ΔΙ 6 ἴῃ Δ]1ου] 5. οτϑύϊατη αὐἱά 
ΒΟΡΙΙῦ, ν. ὁ. 1η 110. 46. 6 θαιθϑευ!, ΗἸΡΡΑΤΟΠΙοο, ἡα] θὰ 10615 οὐ 

ἀθ 86. 1086 ἰοᾳιθηβ υὐϊΐαῦ ὈΥτηδ ΒΙΠΡῸΪΔΙῚ δαῦ ΡΙυγ8}}. Ηπο 
οὐϊδτη ρϑυ πη ααδ6 ἸΘριμηΐ1" 5. 11, δ 6. 2, 5. 11. 

αὐτὸς ἀπὸ τούτου] ΡῬΓΟΠΟΙΏΘη αὐτὸς πυ18π} Παοὺ γσῖπι. Ῥδα]]ο 
ϑηΐθ αἰχοιαῦ: ὁ δῆμος οὐ βούλεται---αὐτὸς δουλεύειν. Ἐδοίο, 

αποπίϑηι 101 Ρ]ΘΌΒ οὐαῦ ορροβιίω ἰού! οἰνιαῦ!. Ηοο ἰοθοὸ ργ86- 
ΟΘΕΒΙύ, ὃ γὰρ σὺ νομίζεις οὐκ εὐνομεῖσθαι, οὐ]ὰ8 ταίϊοπθ Πδθϊία, 

ΒΘα Ὁ] ἀοθυσγα, ἀπ’ αὐτοῦ τούτου, απδθ αὐγιβαιιθ ῬΥΟΠΟΙΠΙΪβ 
ΘΟ] Ποίϊο Χϑη. υϑιύα ϑδιπηα οϑύ. 

9. εἰ δὲ εὐνομίαν ζητεῖς---ὄψει---κολάσουσιν] ΝΟΥ πὶ ζητεῖς πος 

Ἰοθο τοϊπὰ8 αρίθ ροβιίυτη νἹἀ θέ", μ6ο θυ φιαογοπαῖδε, ἐπυοδέϊσαμαὲ 
ϑαῦ ροηοίγαιοϊε τιοῦϊο, απ 16 σοῦ ῬΥΟΡΥΪα δϑῦ, ἢ16 ΘΟΠΥΘΠ]}6 
Ροίοβϑῦ, βθα ροίϊιβ οοηϑδίογαηαϊὶ, αἰξοηα θη, ααοα ὁχ ροιροίαδ, 
ΧΟΠΟΡΠΟΙΙΒ ὁοηϑαθίπαϊηθ οδὺ σκοπεῖν, σκοπεῖσθαι. ΤοΙπάθ ἀυχ8 

ααοαδτητηοο οϑῦ ὑ δ ηϑι 5 ῬΘΥΞΟΠ τη : ὄψει---κολάσουσιν, αυδτη- 
ΥἹΒ Τουύδϑβο ποθ Ὀγου ΠΟ θη 188 Πομλ]η6 4015 ἀοίοηααί, ργὸ : ἔπειτα 
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γνώσει---ὅτι κολάσουσιν. Ταπ) 1ῃ γα 15 τοὺς δεξιωτάτους αὐτοῖς 

τοὺς νόμους τιθέντας, ῬΥΟΠΟΙΏΘΗ αὐτοῖς Τυγδι5. Π1Π1] Παθοϑί, 40 
γ ἴον ῦαι", δῖ 6χ δηἰθοθαθηΐθ δῆμος Ἰη 6 Πρ ατηιβ ᾿Αθηναίοις ; 4004 

[Δηη8ῃ ΠΟΙ 50] πὶ ἀαγιπ,, 564 οὐ μαϊο Ιοθὺ ρΓΟρύθΓ δ, ταῖπὰβ ρύππη 
οϑύ, απο ρυἸπηὰ ἢ α}1|5 5. γᾶ ἴδ "6 πα ]οᾶ 6 νἀ θηΐαι δαοίογ θη 46 

εὐνομία ἴῃ φΘΠΘΙ6 ἰοαα], αασ1η, 51 δα Αὐπδπιθηβίθτη ἀαπίαχαῦ οἷν]- 
ἰδίθιη Πᾶθο θϑβϑηῦ ὑϑίθι θη 48, θχϑρθοίαββθθ 6] βθιη 01 αυ]ὰ : εἰ δὲ 
βούλει τὴν ᾿Αθηναίων πόλιν εὐνομεῖσθαι, ἀιαὺ εἰ δὲ τῇ ᾿Αθηναίων 

πόλει εὐνομίαν ζητεῖς. (Οὐδίουαμη ΠϑθΘτηα5. τα 585. ἢ. 1. Ἰπϑρύδιῃ 

ῬΟΡΘΟΠΠ]ΟΠ 6 πὶ νοῦ. χρηστοὶ, απ8.8 ΘΟΠΠΤηΟ46 να] ρούαογαῦ. 

εἰς δουλείαν καταπέσοι] ΧΘΠΟΡΠΟΙ πυβασδπι ΠΟύ!ΟΠ6 τηθίδ ΠΟΙΊΟΒ, 

αὐιαν γθθοὸ καταπίπτω, αυἱ 4101 ἀἸοῖὺ ἐξ ἐλευθέρων δοῦλοι γίγνον- 
ται, ααδ 5χαούα! ἃ, ΤΡΘΟ ΘΗ ΒΒ. 6 αὐτῦ:. 

10. ὑπεκστήσεται] νοΙθαπὶ ὑπεξίστασθαι ἃρυἋ ΧοΠορΠοηΐοθιη 

ΠΟῚ Ἰθοιθα", αἱ] 6 γἱα οθάθθο ἀοιύ ἐξίστασθαι οὐ παραχωρεῖν ὅδοῦ, 

ὃ 40 αΙΒυ Πρ ϊὕ1", 6 ΒΘ 5 ΒΌ ΡΟ, ἐξανίστασθαι οὐ ὑπανίσταθαι 

θάκων. 

τὸν ᾿Αθηναῖον δοῦλον] γ΄ δΡὈδ ργδοροβίθυβθ ροβιίῶ ρ1Ὸ οἰηθεὶς εἶναι 
δοῦλον, ᾿Αθηναῖον ἐπάταξεν ἄν. [Υ̓. δηπού. 84 ἢ. 1.]} 

11. ὅπου δ᾽ εἰσὶ πλούσιοι δοῦλοι] [π46 ἃ 5. 1ο, Ἰοααϊδπι" 46. 856}- 

γΟΥΌ τη οὖ 106 11 ΠΟΥ .ΠῚ Ἱπη πο οϑίϊδ, οὖ ΠΙοϑηίϊα, (ἀκολασία), στη Π6 
ΟἸσΊθυ5 αὐΙάθιη ΠΙοϑαὺ βου ν απ ρου οαΐθθ., Ο]Ὲ5 Τ6ῸῚ Πα]]Δ πὶ ΔΙ Δ Τα 
δα ΐουῦ οδιιβᾶπι, ΠΙΒῚ απο Θχύθυ πο Παθϊα οὐ νοϑύψα αἰἸβυπρα 
πθαπθαηῦ. ἃ ῬΔΕΡΘΙΊΟΥΙΌα5. οἰσιθυ8. Αὖὐ ἤδθο θθ85886. ποὸὴ ροίθιδῦ 
γοῦα Θαϊίδα Πυ]08 ᾿τηπηοαοϑίϊαθ, ααδτη ἰδηθη ἢ. 1. 1.1.6 ΘΧΒρΘΟ- 
ἰδϑ8058. ΜίοΙαΒ ἀΠποαδιητηοο ΒΘα πο θη", ααδθ ᾿ΘΡΊΤΗΙΙΒ ἀΘΙΠΟΘΡ5 

5. 11, ὅπου γὰρ---περὶ ἑαυτοῦ. Ουδδ γοΡθδ, 51 γϑύίοπθπι γϑαἀἀαπύ 
ΒΘΓΥΟΡΊΤΩ ἰαχαγίαθ οὐ ΠΙΟθη 186, γ] ἀθα πη 5 410 τη040 Οατ ΤΘΠΟΌΙΒ 
ΘΟμδοθαηῦ. Ρυϊπηο, ᾿παπ]ῦ, ααἷ, ΌΙ οορίᾶθ βαηῦ πϑᾶγᾶῖθδ, 10] 

ἸπΠἀα]οΘη ἀπ οϑύ 56. Ὑ15, αὖ ἀομλΪηὶ 80 115 ραγύθηη βίιρ 6 ΠᾺ}}1 πϑαΈοΙ 
(ἀποφορὰς) δοοϊριαηύ. ΝΠ] ἢ. 1. ἀΘ 'ρδὸ Ὀ6110 τηδυϊθτηο, απᾶ6 

ῬΥΔΘΟΙΡᾺΘ Πα] 5 ΠΙοΘηζ86 οαπϑῶ οὐαύ, (νἹ4. Αὐιβὺ. Ναῦ. γν. 7,} πθαὰθ 

Θὔδτὴ ἀθ ἔἸθα θη τη ΠΠ]ΒΒΙ ΟΠ 6. ΒΘ ΟΙ τη, 4], ἴΠ ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΘ 
ΠΑΥΔ]1 τη] Πα πύθβ νἱούογθα πογαηύ. Αὐὶδύ. ἤδη. ν. 22 οὖ 705, 
δύ 860η0]. Οοηΐ. Χϑῃ. Ἠδ]]. 1, 6, 24. ““οίπάθ 101 ΒΟΥΥῚ βαηύ 
αἸνιύοβ, 101 ποὸη ργοάαθϑὺ πηθατη ΒΟΥ ῸΠῚ [6 {ϊπΊ6 76 : ΠΔΠῚ 51 {08 

ΒΟΡΥΊΒ ΤΠ6 {ἰπηθὐ, ῬΘΡΙΘα πὶ οϑὺ Π6 ϑ185 ΟΡ65 ὑγδάθυβ ἀθθθαδῦ, 
ΠΘ 1086 46 58 58]πἴ6 ῬοΥἸοἸούαν. (ὥστε μὴ κινδυνεύειν περὶ ἕἑαυ- 
τοῦ.) ἨἪδθο φΡοβίγϑιηδ γϑῦθα, φυδηπηητθηη ΠΟΠΉΪΒΙ ΟὈΒΘυγ 6 δάτηο- 

ἀσπι αὐἱ4 5101 γϑὶὺ δποῖοι" βρηϊπηοαηύ, Γαβαὰ 84 ἀκολασίαν 
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βρϑοίδγ υἱάθηξι", 56 ἴα αὖ 6Χ 115 ἴθ δρραγθαὺ ἰοῆρθ 8]|18 ἢ 
ἔαϊ556. οϑῦβαπη ἢ] 5 Ποϑηδ86 αυϑηη 1Π|8π|, 486 1110 Δ Ὁ ϑαοίουθ 
Γυογαῦ τηθιηογϑέδ : αν 185 δαΐθπι (οὐ Πδθο 51π6 ἀα10ὸ ἢ. 1. οὐαὺ 
ῬῸ5. ΡΥΙΠΊΔΡΙ8), ἀπ46 Πα ὈΠΘΙΙὐ 5ΘΡΎ], ΠΟ ΠΟ ΙΘα α", Π1Β1 ααδύθητιβ 
6 ΠΠΘΠΕ0Π6 τῶν ἀποφορῶν ΟΟΠΊΙΘΘΓΘ ᾿Ιοοὐύ. ΟὈὐμποΙαἀϊαν ἰδη θη 

ἰοΐα ΔΥριτηθηζαῖ!ο 15 ὙΘΡΌΙΒ: διὰ τοῦτο οὖν ἰσηγορίαν καὶ τοῖς 

δούλοις πρὸς τοὺς ἐλευθέρους ἐποιήσαμεν. ἴΠ Γὰτὴ ΡΓΟΡίροΙ 56 Υγο- 

Ῥατη ΠΙΟΘΠ ΊΘΤΏ, 8Π ῬΓΟΡίΘΙ ΘΟΙ ΠῚ αἸγ 185, ἃ Π ὙΘ᾽Ὸ ΡΓΟΡ ρου Θιηο- 

Ιυτηθηίβ, 486 ᾿πἀθ οἀρίδηὺ ἀοιη!η ἢ Πδ5 οϑὺ διηθιραῶ δἴααθ 

ΟὈβουρα, οὖ ἰοΐαβ ἢϊῸ Ἰοοὺβ [ἃ ΘΟΠΒΔΙΟΙηδίαΒ. αὖ Π60 Ῥ65 Π6Ὸ 

οαραΐ τππ| το αἰαν [ΌΡΙη86. 

12. ἰσηγορίαν---ἐποιήσαμεν) ᾿Ισηγορία 111ἃ 5615 οὐ ΠΟ Ὸ]]1Π15 

ΘΟποθϑϑῶ τηθΡΙ[0 βυβρθοίδ, 6556 υἱάθίαῦ. {ΠΠ|γ γ886 ἰσηγορία 510Ώ1- 

ἤραΡθ νἱάἀθίαιν 115 ΠΠΌ6Γ6 ἸΟα 6 ΠῚ ρα δ]. θη]. πᾶ πούϊοῃ6 
68. γοῦθ αὐϊύα ῬΟΪΥΌ. 5, 27. Δριυὰ Χοπορποπίθπ), ρυδϑίθγ δ 1 
ἴῃ 1110 ἸΙοθο ΟΥΤΟΡ. 1, 3, Το, Ὁ0Ὶ 1οοοβ6 Ἰἰοαυαϊία, αῸΠῚ ΟἸΠΠΘΒ 

5} ρανυπιηΐ, ἰσηγορία ΠΟΠ ΠηΘΠπΊοΛίαῦ. [ἢ οἰγιϊαίθ συ γῸ 5ἰἃ- 

ἐποπάστη νἱἀθίυν ἰσηγορίαν 46 50115 οἰγ!θτι5 ἋἸο], οὐ αυ]άθιη 46 68 
Πἰθονίαίθ, αὰδθ ἴῃ ἀθηηοου Δ 1015 ΓΘὈΘΒΡΌΌΠ1ΟΙ5, ΡΙΘΌΙ ἀθασδῖθ ουτη 
ορὑππηδ 115 βαπἐθηἑδπι (ἸΘΘΠαῚ οὐ 50 ΔΡῚ]: ΤΌΓΘΠΑῚ 108 ΘΟΠΟΘαΙΐ, 

ααᾶ ΠοίΟΠπ6 5848606 ἰσηγορία οὐ ἐλευθερία 1πποίδι ΤΘΡΟΙΙαΠίαΡ, 

γ. 6. θοιηοβίῃ. ῥ. 195; 555. οὖ Εριίδρῃ. Ρ. 1297, Ηδσιοά. 5. 78, 
θθιοπ. ΗΔ]Π160. Απί. ἤοιη. 1Ιο, 15. 19. Μορυ. ἢ. νυ. οὖ 10. ᾿πίθυρΡ. 

ΘΌΘΙΠ46. ΟΠ] ΠΡΊαΥ οὑπὶ παρρησία, αὖ ἀρὰ ΡοΪγΌὈ. 6, 7, ἴπο 
Ἰβοουαῦ. Αγόοπιάδπη. 6. 41 αὐγδιηα 6. νοοθπὶ ἰΐα ἀἰδεϊηρτ, αὖ ἰση- 

γορίαν διὰ ἰἸθΘΓΟ5, παρρησίαν δ 5ΘΡγΟΒ Τοίογαῦ : ὡς ἔστιν ἕν τῶν 
αἰσχρῶν, πρότερον μὲν μηδὲ τὰς τῶν ἐλευθέρων ἰσηγορίας ἀνα- 

σχέσθαι, νῦν δὲ καὶ τὴν τῶν δούλων παρρησίαν ὑπομένοντας φαί- 

νεσθαι. (Οὐοπῇ. οὐ Ιἴβοοῦ. Αγϑορᾶρ. 6. 8. Θυδθηδηη ἸρΊς 0115 
ΟἾγ 115. ΔΘ. Δ] 185. ΞΘΡΎΪΒ ΘΟΠΟΘαβᾶ 510, ΤΩ] ΓΤ] ὙἹ ΟΣ] ἀοθοί. Ναπὶ 
ἀ6 ΘΟποϊοπαπαϊ [θαυ ίαίθ 1Π ΘΟΙΩΙΕΠ5 ΒΘΥΠΊΟ 6558. ΠΟῚ φοίθϑβί, απστη 
οχέίγα ἀσθιππὶ 510 ΒΘΥῸΒ Αἰῃθηῖβ ᾿η46. ἔπ15586. Ῥυοῃ!ιοβ. Ὑ1Α. 

Ῥου. Τ,.. Α. ρΡ. 286, ϑομοθηι. 46 ὅοπι. Αἰῇῃ. ρ. 856. Ουοά 544 
ἸΠΟΌΠΠΙΠΟ5 αὐθποί, ΓῸ5. ΠΟ ΠΉΪηπ5 ΟὈΒΟυγα, δύ. (οηβίαθ δηΐπὶ 
Ἰπέου' ΘΟΥῸΠῚ ὈΥΙΥΠΘρΊα, ῬΥδθίο ἰρϑατη ΑἸΉΘηΙβ ΠΑ ΙΑ ΠΑ] [5 ἴπ 
ῬΥΙΤΩΙΒ {550 ἰσοτέλειαν, 1ζδι τιῦ 811] 51 ΠΡ ]Π]οἰἴοΡ μέτοικοι, ΔΠ1 ἐσο- 
τελεῖς μέτοικοι Θϑξβοηῦ. 9] Ἰρία" ἰσηγορία 46 οἷν} ρΥ]ν!] δ ρῖο 
γΘΥθα π᾿ ΘΟΠΟΙΟΠ6 ἴδ πα] οϑὺ ᾿πίθ Πρ θπάδ, ποπ τηδρὶβ 84 ᾿πααὶ- 
ΠΠΟ5 απδπὶ δι ΒΘ’ νῸ5 ρου πού. 51 γθῦῸ ἰδίου βοῆβα ἀϊούπτῃ δύ 
ῬΓῸ ἸΙοαπ6Π41 ΠΙὈογἰαίθ, αὰδθ ἀρὰ Ἰηῇτηδ8 οἸ 5515 ΠΟΤΉΪΠῸΒ ῬΓΟΧΙΠΙΘ 

δ 
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δι Ἰτητηοἀοβέϊαπη οὖ Πιοθηίϊαπι ἀποὶϊί, ταϊρδηάατη ἔογοὺ ΧπορΠμοπύοιη 
Δ6600. ΔΙΠΌΙΡΘ. οὐ ΟὈΒΟΌΓΘ Ἰοοαύαπι 6558, ργϑθβθυθπη ααππὶ 6 
ΠΟύΟΠΘ ἸΠ166 γοοδ θυ] πὶ παρρησία οὐ παρρησιάξεσθαι ἀρυα Αὐοοϑ 

1ῃ δὰ 510. Ὑα. 6. ρνῃ. Τθϑη. Ῥἢ1]. 3, Ρ. 111: ὑμεῖς τὴν παρρησίαν 
ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὕτω κοινὴν οἴεσθε δεῖν εἶναι πᾶσι τοῖς ἐν τῇ 

πόλει, ὥστε καὶ τοῖς ξένοις καὶ τοῖς δούλοις αὐτῆς μεταδεδώκατε" καὶ 

πολλοὺς ἄν τις οἰκέτας ἴδοι παρ᾽ ὑμῖν μετὰ πλείονος ἐξουσίας ὅ τι 

βούλονται λέγοντας ἢ πολίτας ἐν ἐνίαις τῶν ἄλλων πόλεων. Οὐοπῇ, 
Ἰύθιη Ρ]αὐ. αοΥρ. Ρ. 461 ΚΕ. 

12. καταλέλυκεν ὁ δῆμος] Νογναπι οὖ :πϑιιαιύαπη γοΡθατη κατα- 

λύειν τινὰ ὮδΔΟ ΠΟΙΙΟΠΘ: 1ΠἸΡΘΑΡΘ 5. νϑίδι'θ Π6 418 θχϑιοθϑῦ: 
Θοάθιη ποὺ γϑαϊὺ δὸ {Ππ4, τοὺς ἐπιτηδεύοντας, αὖ ΘΟ ΠΟΘΙάΘΙ 5 

Ῥαϊαύ, ῬΥῸ τὸ ἐπιτηδεύειν ροδΙύμπμη. 

γιγνώσκουσιν] 5Ι ΔηΙΠΊΘἀγοΡ πη5, ἀπὰς ΠΟΙΌΠΘ ῬΓΘΘΟΘΒΒΟΥῦ 
Ιηοάο γνοὺς οὖ 5. 2, γιγνώσκει γὰρ ὃ δῆμος, ΘΔ ΄ἄθπη ΠΟΙΙΟ 51Π6 
ἀαθιο ἤὰ]0 γϑῦθο γιγνώσκουσιν ὑγϊθαθπάς οβύ, (οοηΐ. 5. 14 οὐ 18,) 

τιῦ 510 ἀρῃποβοιηΐ, 1πἰ6]]Πρηὐ, ροΥβριοϊαηύ. 8.64. αὐἱὰ οδβύ, 4αδθ80, 

ῬΙΟ 5. 1 θ}ΠΠ1ρτὺ αἰγιίο5. ΟΠΟΥΒ. Βαμηθα5. ΡΥΔΘΌΘΓΘ, Ρ]Θθθη. ΟΠΠΟΙῸΒ 
ΟὈΙγΘ ἢ Κη ἄαθιο Ιηἰουργοίδπάαστῃ οϑῦ, γιγνώσκουσιν ὅτι κερδα- 
λεώτερον, λυσιτελέστερόν ἐστι τοὺς πλουσίους χορηγεῖν κ. τ. Δ.» ίααθ. 

τί ΤΟ Χοη. νὴ. 4. Ὁ, 2.0, ΕΘΠΟ: 96 
ἵνα αὐτὸς τε ἔχῃ καὶ οἱ πλούσιοι πενέστεροι γίγνωνται] Ουδ6 Ὠ]δ 

ϑα ἴου αν τδύ]ο, τη] π]π16 οουἐθ ΧΘΠορΠοηΐθπι δαοίογθμ δυραϊ, αποά 
απ 8148, ὑπ Ἰὴ ῬὈΥΙΠΊ15 6 ΟΡ  Υϑῶ ΔΡρα ΘηΐϑΠ61 οὖ 10] ο  ΠᾺ 1} 
Ἰη040 ραΐθύ. Νοίύίυπη οϑὺ Αὐμθηῖθ ἀἸ ΠΟΤ Ὸ5. ΡΥ ΔΘΟΙρδ5 λειτουργίας 
οἰγιύα] ΒΒ] 1556, ἴῃ Π56116 οὐϊδμῃ 1185 {π|556, ᾳαδ5 ἢ. 1. Θμαπηο δύ, 
χορηγίας, τριηραρχίας, γυμνασιαρχίας : ῬΔΌΡΘΙΙΟΡΘ5. οΟηΐ ἃ, ΤΠΘΡΟΘα6 

ΘΟΠαποίοβ ἴῃ 5 ΟΡΘ ἍΤ] 5 8Π) ΡΥ ΔΘΒυ (1556, 1ὗϑι αὖ ΓΘ υ τα Πᾶ60 ῬΑ 5 
οἰγ ἰδ. 6χ δ᾽ύθγα νἱούπμη απδοιουθὺ νυ ϑιμααθ βυβίθηϊαιού. 81 
αυ15. Ἰριθα αὐδουιύ, αυδιηηδηη ΟὟ ὀδυβδπι ῬΘΌΡΘΕΙΟΡΟΒ. ΠΟ 5101 
[ϑοϊοπά στη ἀποθυθηῦ, πη πη] αδπι ΡΓΟὈΔΌΙΘΙη Θαπὶ 6556. ΤΕ ΘΙ 

ογϑαδῦ, ααδ6 Πῖο δάΐου θαι : αὖ αἰγηῦθ5. ΡΟ ΡΘΙΊΟΥ 65. Πουθηῦ ἢ ΝΌΠΗΘ, 
5] ΠΟΟ ὙΘΓῸΠῚ δϑβθῦ, ὈΡΘΟῪΣ ἰθηρο 6 βάθια ΘΟ απ] ΘΗ 15 ἀθβυα0], 

οΟδΟΙ! Γυϊδβθηὺ 016 Ὀ06]1 Δ] 1ὰπ46 νἱύϑτη ααθ Υ ΓΘ, ϑὺ 5101 1051 ῬΙΌΒΡΙ- 
οοΡο ἵ Νοηπθ βύι {ἰβϑιηατη ἔπδβοῦ 1460 αἰ Π]ΟΥ 65. δα βυτηΐαδ 510] 
ἵδοιθπάοβ Δάϊρθνθ, αὖ ρδυ]] δία. θούυτῃ ἰδουϊίαίθβ θα πϑαν θη, 
ααϊθιι8 50115 ἴθ δἱθθαηίαν ἢ Αὐ, ἀϊοδῦ ἴογίθ αυϊβρίϑπι, οοηδίδῦ 
ὑβίηθῃ ἴῃ Αἰ πη οἰ ταῦθ βοτὰ ᾿ὐῶ 5656. ΠΑ ΌΌ1556, ΒΘΘΡΙΒΒΙΠΠΘ 
ῬδΌΡΘΙ5. δ ορυϊθηύιδηη ῬΘΡΥΘΠΪ8586, αἰνιύθθ δα Ἱπορίδιη 6556 
γϑαδούοβ, αὔατιθ 1π ΡΥ πη15. Βουαμα. ΟΠ] ΠΟΠΘμι, 60 απο δῖο [106 ]1ὰ8᾿ 

δυν ὐα- ὁμνά, σΞς πὰ δ 

. τ. “(4 
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ΒΟΡΙΡ ΙΒ 6556 υἹάἀ θέ ὑθιη ρ ΟΥ6, {1556 Τη]ΒΘΥ ΤΊ ΠΊΘ ΤΩ, (νἀ. Ἰ50ον. Ῥδο. 
6. 40, θ6π. ΟἸγπίῃ. 4, Ρ. 26, Χϑη. ὅ'σιρ. 4) 45: οὐ απ86 οἰ. ἃ 
Βογρτη. 84 1500. ΑΓΘΟρ. 6. 12, Ρ. 122.) 3.84 δηπηδάγου θη πὶ 
ΘΟ τη Ποβ ΠΏ ΠΟῸΠ ῬΘΙ ΒΘ ΓἹΠρΡ ΘΙ για ΑὐΠΘΠΙθηβίιιη, αὖ [80- 

τ οΡαίθιη ἴπΠ ΑΥ̓ΘΟΡΔΡΊ(ΟΟ, 564 σοηΐγαῶ ἀθηηοηβίγαΡ ὡς εὖ διασώ- 
ζονται τὴν πολιτείαν, ᾿1ρ88, Ὑ61Ὸ Υἱ[ϊῶ, 486 ἐδηρΊ, ἀΘ πιο ΟΡ Αἰ 6 
1ΠΏΔΘΡΟΓΘ. Νοῃ ϑηυτηθῦδὺ τηδία οὐ οαἰδτηϊίαΐθβ, αὰ86 6Χχ ρᾶῦρθ- 

ΓΤ ἸρΏδγΙα οὖ αἰ ΠΟΥ ]πὶ ἰαχυγῖα δία πθ ἰδ ΡΊ ΟΠ 15 οὐἰαπίαν, 5θα 

ἀἸοῖὲ ἀρϑρίβ, Ρ] 6] απΠΊ ἤΟΟ 6556 ΘΟΠΒΠ]Π1αΠῚ, αὖ ἔου ΠΑ ΊΟΥ 68. ΟἾΥ 65 
Διὰ Ἰπορίδπι τϑαϊραηίαῦ. Αὐ πο 18 ἀ6 τηυίπδ 11 ρΡΌΡΘΙΊΟΥ ΤΩ 
οὐ Ἰδοῦ απη πθοθβϑιυπα1π6 Ἰπαϊοανῦ Ιβοογαίθβ (ΑΥΘΟρΡ. 12), οἵ τε 

γὰρ πενέστεροι τῶν πολιτῶν τοσοῦτον ἀπεῖχον τοῦ φθονεῖν τοῖς πλείω 

κεκτημένοις, ὥστε ὁμοίως ἐκήδοντο τῶν οἴκων τῶν μεγάλων, ὥσπερ 

τῶν σφετέρων αὐτῶν, ἡγούμενοι τὴν ἐκείνων εὐδαιμονίαν αὑτοῖς εὐπο- 

ρίαν ὑπάρχειν, κι τ. λ. Οοπῇ, ὁ. 20 οὐ 28. Ιβοογαίθθ 101 βϑριοιῦ 
αὐ] άθτη ΠΠΟ 68. ΠΊΔ]ΟΓ ΠΩ, ΑῸῸΠῚ ῬΓΔΘΟΙρΘ 80 βρϑούθὺ 1}1π8 οὐδ ϊο, 
υὖ οδἰοπάδὺ δος ααϊῦ5. οἰγο5 ΤΟΥ ἐπα ί!ου 85 τηθυοαύαγδ 1ῃ ῬΥΊΤΏ15. οὗ 
ΔΡΥΙΟΙΪ αγἃ ῬΔῸΡΘΥ ΤΩ ἹΠΟρΡΙΔ 6 Βα Ύ η1556, ἰβαπθ δα ἀπδου!5 Πο- 
ῃοϑίϑ ΟρΙἤοῖα, ῬΘΟ ΙΓ ΤΩ ΔῈΧΙ]Π1δ Βαρρααϊίανιββθ, (νἹ4. Βορρτη. δὰ 
ΑΥ̓ΘΟΡ. ο. 428, Μουγβ. ἀ6 Εονύ. Αἰ. ὁ. 4), πο Ὑ6γῸ αὐἰγόβατπθ 1 
ΟΠΟΥῚΒ ῬΟΙΏΡΙΒ5 [Θϑίβα 16 ΔΡΡΑΥ Δ ΠΑ 15 οὐ ΟὈΘΌ 415 οὐηηθ βυπάϊαπη οὗ 
θη Ρυ5 ΡΟΠΘΓΘ, 45 Βαμα 5. ̓ ητη ἀθ [15 αἰ ]ογατη ἔϑοα!ἰαθ5 
Θδυτηδηίαν. δὰ ὑπάθμδμῃ ραίθῦ 60 ἔβθιηροῦθ ἤ8ηῸ τηὰπύιϑιη 
ΠΘΟΘΒΒΙ ΔΙ ΠΘ τ ϑδίθημβ [1556 ᾿πηπηαἰδίδτη, αὖ ΡΘΌΡΘΙΙΟΥ 65. αἸ{10- 
τατη οὐϊο δοβάθμι ὑθυθύδ δ ἱπορῖᾶπὶ τϑάϊσουα οαροῦθηὺξΣ ΝΌΠΠΘ 
Ἰβοογαίθβ, 51 Γουθύα ἢδθο {πϊϑβθοῦ βϑθ θύω 8 1Π40165, ᾿ηὐο  οοίογϑ 

ΘΟΥΤαρίθαθ οὐ ρϑυυθιβιύαί!5 ἀοοαπηοηΐδ, {Ππ4 οἰΐατη ργούα 5βθύ ὕ 
ΧΟΠΟΡΠΟΙἑΙ5 βθηξθηύδιτη 46 ῬΘῸΡΘΥΙΟΥ ΠῚ ΘΟΙΏΤΊΟΙ5 Ργ86 ΟραΪΘη- 
{Ἰορατα ἔογίαηδ ἀθοϊαγαὺ ϑΎτΏΡ. 4; 30, αΌΙ ΟΠ 1468, 41 6χ ἀἰνιθ 
ῬδαρΡΟΥ ἴδοίιβ οὐαῦ; ᾿Εγὼ τοίνυν ἐν τῆδε τῇ πόλει, ὅτε μὲν πλούσιος 
ἦν, πρῶτον μὲν ἐφοβούμην μή τίς μου τὴν οἰκίαν διορύξας καὶ τὰ 

χρήματα λάβοι, καὶ αὐτόν τί με κακὸν ἐργάσαιτο. ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς 
συκοφάντας ἐθεράπευον, εἰδὼς ὅτι παθεῖν μᾶλλον κακῶς ἱκανὸς εἴην 

ἢ ποιῆσαι ἐκείνους, κτλ. Νοπηθ Χϑηορθοπ 51 ππηο [106] πὶ 

ΒΟΥ ρϑιββοί, ἤδθο δῦ ΠῚΒ5 51Π11Π18 Θχροβιύαγαβ {πἰβϑϑῦ, θυ Δοβ Ρ ἐὴ 

ααστη δαοίουἽ5 ΘΟΠΒΙ]ΠΙ τὴ 510 οβύθμἀθγθ απ] 15 γΔΙΟΏΙτι5. Ῥ]ΘΌΒ, 
ΘΘὐθ ΟΣ ἽΤη ΘΟΙΊΤΊΟΙ5 ΠΟρΊΘοὐβ, 5101 οοηβαϊαῦ, αὐδϑ8 ΓΑίΟΠ65. ΘΧ 
ΘΏΙΠῚΙ βϑηϊθηΐα Ρ ΡΟ δῦ, ἀἸοθηβ: αὑτὸν μὲν γὰρ εὖ ποιεῖν παντὶ 

συγγνώμη ἐστίν. (6. 2, 5. 20.) 

14. ἐν δὲ τοῖς δικαστηρίοις) Ηδθο τηδηϊΐοβίο δαὺ ἰο00 510 πιοίᾷ 

α 2 
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βαηύ, φαὺ ἰδοιπα ἰαθογαηύ. Οὐδγίθ 51 1 αὖ πὰπὸ βυηύ, 6Χ 80- 

ΟΥῚΒ. πιᾶπα δπύ ρῥγοΐδοία, ἀϊοθπάσπι θοῦ ἰοοαπι τηϑποιπὶ δάτϊηο- 

ἀυμη ο586. οὺ τηᾶ]θ οὔτ Γ6}10 115 ΘΟΠΘΘ ΘΓ 6. στη Θηΐμη 46 118 
ΘΙΠΟΪ ΠΙΠ ΘΗ 15 ἀρΘΓΘ ᾿ηΒὑ πἰδβϑῦ, οχ ααἸ 5 ῬΔΕΡΘΙΊΟΓ ΘΒ. υἱούατῃ 510] 
αὐδοιθυδηΐ, αἀαϑθαμ6. ΤηΔρῚ5. 8 Ρ]6ΌΙΒ, απᾶπη δα οἰνιὑαύ5. Θοιη- 
τηοά απ βρθοίαθαπύ, 4α]ἀη1 οαάθιῃ 11 ρουβθαυλα, ααδύθημπϑ. δά 
ΤηΘΓΟΘα6Π1 }πἀ]οαμῃ ρου θπϑηὐ ἵ ὙΙά. ἀ6 θὰ Ανιβδίορῃ. ἤδη. Υ. 1502 

δὖ β0}ο]. 
οἱ ἐκπλέοντες Θυϊηδηι 5᾽ηὖ Τα βα5. ΟὈΒΟΌΡΌΠΙ οϑῦ. ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙΪ 

γΘ απ ἐκπλεῖν ἴθ 6. ἀδαρραΐα! 46. Θχρβϑαϊ!οηθ τηϑυ πᾶ Βα8οῖ- 
Ῥιθηάδ, απο ποη οϑῦ μυ)ὰβ ἰοο]. ΠῚ ὃχ ϑοῃηΘΙ 4611 βθπύθηψιδ 
Τη 010 6 61 βαηῦ ἐπίσκοποι οὖ φύλακες, 405 ἴῃ Βα ον πὶ (6185 

τη θυ 6 βοϊθθδηὺ Αἰ θη θη565 (56Π0]. Αὐιβίοριι. ἄν. ν. τοζο, Ηδύ- 

ῬΟΟΙ". ἴῃ Υ.}, α] ἀπὶ 6Χ τθ0}6 ΑὐθοοΙ πη. ΠῚ5 γοοὶ θὰ ἀϑὰ8 οϑῦ ἡ ΒΘ] 

αυτά Ἰρτύσι τηαίθη απ), ΤΘΡΟΠΘΙ ΘΠ ἐπισκοποῦντες. [ἰΠυλύα!" ΘΏΙΤΩ 
ΧΟΠΟΡΠΟη γ ῦῦο ἐπισκοπεῖν Θὰ ποίϊοηρ Οθο. 4, 6, Η6]]. 5, 2, ὃ. 

564. αὐϊηδηι 1Πη 6 ]]]ρ 6} βδἰηῦ τοχ 1ρ586 δαοίον" ἀθοϊαναὺ 5. 18. 
Οοπῇ, δηπού. ποβύγἃ δα 8. 10. 

συκοφαντοῦσι] ὃΙῚ ΧοποΟΡΠοη ἢα] 5. [106}}} δαοίον, οϑῦ, τηϊτατη 

ΘΌΠη, ΦαΠ) ῬΥΘΔΘΟΙΡαΟ ἰο00 τὰς τῶν, πονηρῶν πλεονεξίας ἴῃ οἰγΙδύθ 
γϑοθηβθαύ, 46 5υοορῃδηίαγιτη αὐ δ θ5 Θυρδ ΑἸ ΠΟ 65. π6 γϑυῦατμῃ 681- 

ἄθιη 8. α1415586, ῬΡδΘβου πὶ 4 ΤΩ ΠΟΠ ὯΠῸ ἰοθοὺ 46 Θουύαμπη πϑααϊᾶ, 

ΘΧροϑαθῦ. γ1Ὰ. Η6]]., 2, 2. 12. Μϑιῃ. 2, 9, ΘυΡ. 4, 320. Ανὶ- 
βίορῃ. Ῥ]αύ. 920 : ̓Επλούτουν ἱερόσυλοι, ῥήτορες καὶ συκοφάνται. 

ὡς δοκοῦσι] ΑΙ ϑυλάσπι οϑὺ δϑαοίογθιῃ 1ζα ΙΟα 1], 4111 1Π ΟἸΩΠΙθᾺΒ 
5656 Οἰνηα 15 1ηδυιπὖϑι οὖ ΤΏΟΥ 65 ῬΡΟΌΘ ΠΟΙΒ6 ργοἤίθύαν : ὑὰπι δοκεῖν 
ΔιΌβο] αὐθ θῶ 5101 ΠΟ ΟΠ 6. ΠῚ ἋἸΟΙ 1. 

εἰ δὲ ἰσχύσουσιν---οἱ ἰσχυροὶ] Ηοο αυϊάθπι ΠΟ τηϊηπ8 ἸηΠοθύατη 

Θϑύ, 80 51 αἰχιββού, εἰ δὲ πλουτοῦσιν οἱ πλούσιοι. ᾿Ισχυροὶ 
ΘηΪπῚ βαηύ, 4111 5156 ϑαοίουαῦθ 5116 ΟΡΙ 5, ΒΊΥ76. 050 ΠΗΠΊΘΙῸ ἴῃ 
οἰνιύαίθ ΓΘ] 16.015 ργδοδίαηϊ, ροϊθη ον 65, ν. Μ πη. 3. 7, 5» Η6]]. 2,2, 
τι8. ΜοΙϊαβ Ἰριίαν [πἰββοῦ οἱ βέλτιστοι, χρηστοὶ, δυνατοί. ΡΥδ6- 

ἰθιθῶ, 4086 10 τοίου ϑοίου" ἀθ Ῥ]Θ 015 οα͵ο οὐρῶ ΒΟΟΙΟΙ ΠῚ Ορίϊ- 

τοϑίθϑ, ΠΟ βοίατῃ, αὖ το χ νἹΘὈἸτηαβ, ΓΟ] παύατδθ οὐ ὑθούδθ ΓΟ ΠΣ 

Τορυρπδηΐ, 588 οὖ 118, απο Δ|101 Ττούα!ῦ 1056 Χοπορηοη. ΕἾ θηπὶ 
δ ΓαἸϑϑϑὺ Ἰη 0165 ἀθιποογύϊδθ ΔΑὐΠ θη θηβίαπη, πυτηα]αδηη ΠΘΙῚ ρούα- 

ἰϑϑοῦ αὖ ἴῃ Βοοίου μη οἰνιυαίθ ἸοΟι Ρ] Θὕοο5. ΑὐΠπθηϊθηβηιτη ΡΥ θα 5 
ἰανθυθηύ, απο ἰδηθη ἀρὰ Μοίμγιηπαθοβ ἰδούμπη θθθθ πδργϑῦ 
Χοποόρῃοη Ηδθ]]. 1, ό, 12. υδδ Ἰριύαι" Π16 ὑταάπηύα!, γϑρϑ 5ιηύ 

Ἰοθύ, δἀμηοάσμῃ 11|ὰ ἀἸβογθραηῦ απ ἃ 0 Πα] 5 11061}1 ΘΟΠΒ1ΠΟ, ὑὰπὶ 
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ΔῸ 15 488 1058 ΧΘΠΟΡΠΟη ἀθ πᾶς Τ6 4110] τϑύαϊιῦύ. Τάθιη ρίδῃθ 
ἀἸοοπάσιη 46 115, αὰ86 Βοαααπία!". 

1.5. τοῖς δὲ δημοτικοῖς---ἐπιβουλεύει.")] ΠΛ ΓΒῸΒ. ΠΟΌΙΒ ἢ. 1. ἴῃ τηο- 

ΤΟΙ η ΓΘγοοδηάδ, βαηΐ δαοίου!β γοῦῦα: ὡς εὖ διασώζονται τὴν 

πολιτείαν. δ᾽ ΧΘΠορἤοη 1Πυ4 αἸχΙββϑῦ, 106 Δ 60 θχϑρϑούδι' θη 18 
ΠΟ ΒΟ] τη αὖ ΠΟΌΪΒ Θηυτμηοιαγοῦ οὖ απᾶ51 ρΘΥΘοηβο δῦ ΘΟΠΠΟα8, 

αυἸθιι5 ΡΙΘῸ5 οἱ ῬΑῸΡΘΙΊΟΥ65. οἶγοθ Αὐῃθηῖθ {Ρποδηὔι", ἴῃ α00 

διηθῃ 1810 ΠΠ]040 γἱά πη αυδηίοροιθ ἃὉ δαοίουθ ἢ] 85 [106]}1 
αἸἰβογορϑύ, 564 οὐ ᾿πρυ μη15, αὖ νου οβίβπαογοὺ γύϊοπθπι αυϑ 
ΒΈΔΙΠ ΤΘΙΏΡΟΌΠ δ ΘΠ ΠΊ4 6 ΠΡ ΘΥΊαΤη 5101 Βαϊ ατη αὔα 6 ἸΠΟΟΪ 6 
ΒΘΡΨΔΙῚ βύθϑυαηί. Αἰααδ διιοίοι" ποβίθυ ΟὈ] 5, ταὖ νἹαθύμ, ΘΟΓΌΤΩ 
αυδθ ἴῃ ὈΥΠΟΙΡΙΟ Πυ]ὰ5. ΟΡΌΒΟᾺ]1 ἀϊχοιαῦ, ροβύγθμμιπη ἢ00. ῬΥΟΓΒῈΒ 
ΠΘΡΠΡΙύ. ΧΟΠΟΡΠΟΙ, 51 βθη θη 8 Βα ΡΥΓΟΐΘΙ 6 γο] υἱδβθύ, δ}18 

ΒΟΥ ὑα ατη [1556 ῬΥΟ 8116 οεῦ. Νοίύίαμῃ δῦ ααδπη ΤΙΒ6 8, ΤΠ] }]015 
ΠΟΙΏΙΏΙΡι5. ἀριὰ ΟΥ̓ΆΘοΟ5. θαύαμη οἰνιςαὔατη ἔπουὺ οοη 010, 86 

Βοοϊούδ 5. {Π{π|0 ΑΥΠΠΘΠΙΘπβίαπι διὺ ΠΟΘ θιη ΠΙΟΥἀτη «ΟΠ Δ ]ΟΗΐ 

Θραπῦ δι θ]θοίαθ. Οὐοηβίαῦ ῥυϊμασπι 1|1|8πὰ Θϑιηαὰθ 70ϑύδπι ὑγ1θὰ- 
ΤΟΥ Ότη ἀἰΘβου Ρ ΟΠ ΘΙΏ, ααδπη 586 οἰγηθαῦβ 1ῃ οΥγδύϊδτη ἔθοθυδὺ Ατσὶ- 

501465, ἀθΙποθρΒ ρϑυ]] τη ἃ ἀθιηαρορῚβ δ ἐγ} }]1 661} 66 ΒΩ ΠΊΔΙΩ 
ἔυ]586. δαοίαιη, ΠΟ δὴ ΟὟ Τηδ]ογθθ 6111 ᾿πηρθηβᾶβ, αα8η) ΟὉ 
ῬΟΌΠΙΟΘΒ ἰΔ ΟΊ ΟΠ 65, οὖ ᾿πηη 1605 ᾿μἀου απ βρθούδου!ου τη 6 

δρραναύαβ (Ρ]Ἰαΐ. ΑΥἸΒυ14. ὁ. 24, Π)ομηοϑίῃ. ῬὨ1]. 1, Ὁ. 50 ἢ.) ; θδϊηῃ 
ἀοπίαπαθ {1 θυ οΟΥ ΠῚ ΘΧχϑού ΟΠ ΘΙη 500115 ΑὐΠΘΠΙΘηβΙα 8606. 860 
Ἰηὐο!ο ΔΙΌ, ΘΠ. ἔα1556, αὖ 6 5115 56! 5. ΤΩΙρΡΎ ΔΓ 6. Δ]]Ίᾶ56 16. ἰθΙ  δΒ 
Ῥοίθυθ οοδοίϊ βϑϑθηῦύ. για. ΤΏμπο. 1, 77, Πιοά. 11, 70, [ἰβοον. 

Ῥδηδίῃ. 6. 22 5ᾳ. Οοηΐ. Βοθοῖῃ. νο]. 1, Ρ. 4321. Ηδηο Ἀνδυ ΠΙΆ τη 
ΔΒΡΘΙΙὐαὐθιη 16 (ΟΠ Δ Γ]Ο15 50Ο]05. Πα] αΘηὐθΙ, 81 τη060. Ορροΐ- 

τὰπατη ἀδιθίαι ἰθιηριιβ. δὰ Ἂἀοίθοϊομθπι ἹΠΊΡῸ 556. ΠΟ ΤΩΙ ΠῚ 

οϑύ, αποα ᾿που]θηΐοι οχροβιμὺ ΤΟΥ ΔΙ4651, 99, 1. 5:64 ὁΧ 118, 

αυδ6 101 βϑραπαηύα" Δρρᾶιοὺ αυδθπδιη δϑϑοὺ νοῦ διδῶ, Ο816 

Πάθτη 1111 5001], 51 [65 84 Ὀ6]]ὰπ νϑηϊ" οὗ, πη ρϑυαύϊ, ΠΘα 16. ἸΔΟΠΘΙ5 
ΘΟΡΙ5. ΠΕ 1Ο15 1ηΒ Οὐ] 81 Π|8, ΒαΒΟΙροΥηῦ : διὰ γὰρ τὴν ἀπόκνησιν 

ταύτην τῶν στρατειῶν οἱ πλείους αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀπ’ οἴκου ὦσι, 

χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ τῶν νεῶν τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν. 

καὶ τοῖς μὲν ᾿Αθηναίοις ηὔξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῆς δαπάνης, ἣν 

ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν, αὐτοὶ δὲ, ὁπότε ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ 

ἄπειροι ἐς τὸν πόλεμον καθίσταντο. "ΠΠιΟγ (1465 0505. ΒΟΟΙῸ5. Π]} 5 
ΤῸ] Οδαβδιη 6586 Οθηβοῦ, θη] 16 60 οοηδοηθύ Ρ]αΐαυ ἢ. ΟἾπι. 
Ὁ. 11. ΟἹ ἰδιηθη 5᾽πη] οβίοπα!δ, απδηη ΟΆ 1140 ΘΟΠΒ1]10 δοὔοιΘ 
ἴῃ ῬΙΥΙΠΒ ΟἸμηθηθ Πᾶπο ᾿ρβᾶπη ΒοΟϊΟΓ πὶ ΠΟΡ]]ΘΘὨ ἸΔΠ| ἢ 51108 



[τν ΒΑΚ ΑΝΝΟΤΑΤΊΟΝΕΝ 

ἸΒῈ5 νου οΡΙηὐ ΑὐΠΘπΙθπβοθ. Εἰχ 15 Ἰριθαν ραὐθὺ ἀπδθηϑιῃ που. 
γΟΙ Οδιιδδ,, ΟἾ] ῬΘΟΙΠΠΔ5 5101 ἃ. 500115 ὑγ] αὐ! ΠΟΙΏΙΠ6 ΒΟΪΥῚ τη] ]θηῦ 

ΔΥΠΘΠΊΘηΒ865, ΘδΙη4 6 οδιβᾶπη ΧΘΠΟΡΠΟΙ, 51] ἀθπιοηβίγδυθ γο] αἰββϑῦ 
ὡς εὖ διασώζονται τὴν πολιτείαν, πυτη γοὐϊοι556ὺ, δἰαπθ βαδίι- 
[αϊδδοὺ 4118π|, απᾶθ, 51 ΓΟΙῸΝ Ρ]ΘΌΪΒ ΘΟΠΒΙΠ Τὴ δρθοίδητιϑ, ΠΟΝᾺ 

ΤΩΪΠΠΒ αὐϑηὴ δἰ 11 46 αἰ Π]οΥΊθὰ5 δὰ ραπρογίαθθπι γα] 8 Πα 185, 

ΘΟΡῸΠῚ Βἰο αἸϊύαύθτη 1παἀϊοαββοῦ ἢ Νϑιη 851 ρϑοπηῖᾶθ ἐγ] θαΐο ἃ αἰ{10-- 
ΤΊ. οχϑοίο, ὕθυθύα δάθο δα ἱπορίδιη ἀθρυθαβιβϑθηῦ Β0οῖο8, αὖ Πὶ 
ΟΙΠΠΘ τηθΙοδύαγδο οὗ ΠδΥΪρΡ ΙΟΠΙ5Β Βυιτατη ἀθβθυο 6 ΟΡ Ρ ἢ α] 
(ἐργάζεσθαι Θηΐτη ἰδηύατη 8 ὩρτΙοαΪ αρᾶπι ΥΘΙΘΡΕῚ Ῥούθϑι), ΓΤ 85 

1ρϑᾷ ἀθοϊαι δῦ ΠΘυΪ ποὸη ρούτ586 αα]η ὈΥΘΥΪ ἰθιηροῦ 6 Θουατη ἴ8οα]- 
ἰαΐθϑ Ῥϑῃϊύαβ οχ πϑυβιββθηῦ; δὺ δοηύγα γὙ86] οὃχ υἱοθϑίμνα 1118, 46 

αυῷ γοΐογὺ ΤΟΥ 465 (7, 28), ρϑυβριοασπι δῦ βοΐίδιη ΒΟΘΙΟΡ ΠῚ 
τηθ δύ τη ΠΟΙ ΠῚ τϑαϊθασπι ΤΟπηΐθιη α]5586. Φαγ6 ἸρΊυα1 Βα501- 
ΟΔΙῚ ΠΟΌΙΒ γ᾽ ἀθηηυ" ΧΟΠΟΡοηύθιη, δὶ 6] αϑιηο 1 ΠΙὈΡ τὰ ΒΟΡΙρβἰβδϑῦ, 

αυοα δα βοοῖοβ δὐθπού, θδιάθτῃ γϑίϊομθ, αὰἃ τηοᾶο ΥὙἹα τη 5, ΘΧΡΟΒΙ- 

ὑυγαμη [1556, 410 ΘΟΠΒ5110 ΑὐΠΘΠΙΘη565. Πυμηηονατη ΡΟ ΒΒΙ ΠΩ ΌΤΗ 
ὑνθαύαμη ἃ Ὁ 115 οχὶρθγθῃΐ, Ῥγδθϑου πὶ ααθτη 8110 ἰο00 (5618 

γΘΥ 5. Πδηο Ἰρϑᾶτη βοπίθηψδηη ργοΐίογαί. [μοριίυ θῶ ἴῃ ΟΥ̓ΤΟΡ. 
7, 5, 79, 101 Ογγαβ, οἀρίᾳ ΒΑΌΥ]ΟΠΘ γΘΌυθαιθ 101 οοπδίϊα 18, 

ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ8 8.4 διηϊοοβ παύω Θχροηϊδ, ααοτηοάο Βα 101 ἴῃ ΟΥ̓ΠΟ]0 Βιηῦ 

ῬΘΙΙΠΘΠΑΙ. 
16. πλεῖν ἐπὶ δίκας ᾿Αθήναζε] Μιτδπάμππι οϑὺ δαοίογθιη, ἀαπὶ 

οοτημηοάδ δίααθ οιμοϊαπηθηΐδ τ θυ ῦ, απὰ 8 ῬΙΘΌΪ πο τοἀαπαδθδηῦ, 
αποα 50011 7π6]10]ΟΥπὶ οασδὰ Αὐμθηδ8 ὙΘΏ116. ΟΘοδοῦ! οββθηῦ, ΠΟῚ 
511] Τα ΟΥ̓ 8356, 14 απο Δ]11π46 οοπδίδὐ, Βοοῖο5 αποίδηπῖ8, [)}10- 
ΠΥ̓ΒΙΟΡ ΠῚ [οϑίο, 404 νοῦ 6 ̓ἱπϑαηΐθ ΘΙ γραία, 10515 ὑυραΐα, 588 
Αὐμϑηδβ ἀθίθυ "6 50161}6.; α0 ὑθιηρο 6 ΓΒ. ΡΟ ΘΡΤΊΠΙΒ οὐαύ γοου ἴδ, 
οὗ ἴὴ ΒΔΟΟΠΙ Ποπούθιη Θοιηοθάϊδθ 8]]18 66 οἰ]θοίαμπηθπία Ῥοραΐο 
ἀαθδηίαν. ὙΙ4. Αὐιβδίορῃ. Δομδιπ. 510 οὗ βοο]. Ηΐο τηθ] 185 
οὐϊδπη ΤΘΙΘΥΓΙ ροββθηῦ δου γοῦθὰ : εἶτ᾽ οἴκοι καθήμενοι, ἄνευ 

νεῶν ἔκπλου, διοικοῦσι τὰς πόλεις τὰς συμμαχίδας. 

18. μᾶλλον] ΧΘΠΟΡΠΟΠ βδθριὰβ ποῦ δάγνθυθϊο οἰθραηύθν αὐ 1}, 
ὭΟΠ ΘΧΡΓ δϑῷ 564 1ηἰ6]]6οὔδ, Θοτηρδι ίϊοηθ, {αι ὑδπιθη αὖ ΘΧ ρΡ5108 
βϑηὐθηθδθ ΠΘΧᾺ ΡΟ ΒΡΙΘα πη δῦ αὐἱα 1η06]Πραύα. [ΠΠὰπ| ΘΧΘπ,- 
Ῥίαμι αὐξα] 556 58 015 διύ, Θχ Αμδῦ. 7, ό, 28, διὰ τὸ ἀναγκάζεσθαι τοὺς 

Θρᾷκας κατὰ σπουδὴν μᾶλλον φεύγειν. Ὑιά. δύαν τη [,6χ. Χαη. γ. 

μᾶλλον τ. 1. 8516 οὐ Απᾶρ. 4, 6, 12; 6.1, 22; 7..3, 3. ΠΟΘ 
οοηΐγα μᾶλλον 76)}.π6 δἀιηοάππι βϑηὐθηὐδπι οἰ 616. ΠΘΡΔΥῚ ΥἹΧ 
Ῥοίοϑύ, ρυδθβουιμη ααστη ὩΘαῸᾺΘ ΟΧ 1Ρ515 ΥΘΙΡΌΙΒ πθαὰ6 ΟΧ δηΐθοθ- 
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ἀδπίιθιιβ τη ϑ]]Πραΐαν απὸ ρογἐϊπθαύ, πἰγατη διὺ δοῦλοι μᾶλλον ἣ 
σύμμαχοι, ΔΠι 670 τοῦ δήμον μᾶλλον ἢ τῶ; χρηστῶν. [ἰἃ- 

απ6 ἀοβιαθγαία: οὖ ΠΟ ΥΟΥΒΙΙΒ ΡΟΓΕΡΙΟΙα5. οὗ ἀρύαβ Ὑϑυ ΟΡ Τὴ 
ΠΘΧΌΒ, 

19. διὰ τὴν κτῆσιν τὴν ἐν τοῖς ὑπερορίοις κ. τ. Χ.] Ηδ6ο ποη δρίθ 
ΘΟΠδοΥθηὗ οὔτ οθίθυῖβ.Ό ῬΡΙΩΟ ΔΡΤΟΥΌΤΩ 1186 ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΠΘΒ ΘΧΟΓἃ 
Αὐξοαθ ἤἥπθβ. ποὴ δά ῬδΌΡΟΓΘ5. τίου μδθ βαηύ, ἀΟαΟΥ τὴ ἰδιηθη 
ΘΙπο] υτηθηΐα, ἴῃ ῬΥΙΩ5Β θοῷ απδ6 ἃ 500115 οὖ βυθα 15 ροὐθθδηί, 
Ρθοθηβθύ. ΥἹΧ οὐϊδπη σοῦ θδ 1118, αὐτοί τε καὶ οἱ ἀκόλουθοι δὰ ρδι- 
ῬΘΡΙΟΡΟΒ ΟἾΥΘ5 ΤΘΙΘΥΡΙ ροββυηί. Αρέϊαβ {πογαὺ ἢ. 1. κληρουχίας 
ἸΠΘΙΠΟΓ 556, 486 1Π ῬΔΌΡΘΓΙΟΡ ΠΤ αυ]ἀ6πὶ οἰνιατη οΥαἰδτη, 564 οὐ 
51ηα], αὖ γα α1ὺ 500. ἴη Ῥδπθρ. 6. 21, 0011]. ΡΙαύδγο!. τη ῬΘΙ1ΟΙ. 

6. 11, συδίοα!αθ οαιιδα ἴῃ ἰοΥΓῚ5 ἀθυιοί!β ᾿πϑυςαΐαθ βαηί, δίααθ 1ἰ8 

ῬΓΡΟΟὰΪ ἀαθ1ο ᾿πύρ' Θᾶ8 65 ΤΠΘΠΠΟΡΑΥῚ ἀθὈπογδηΐί, αἸΌ 5 εὖ διασώ- 
ζνται τὴν δημοκρατίαν. Ἦΐοο Ἰοοο ἡ κτῆσις ἐν τ. ὑ. δα ΑἸΠΠΟΤ 65 δαῦύ 

βϑϊΐθιη Ποπθϑίιοο5 ἀπηίαχαῦ ρου ποὺ. Ὑ14. χρη. Μϑπηι. 2, ὃ, 1, 

ΞΎΠΏΡ. 4, 31, Ῥγουῦ οἐϊδμη αἱ ἀρχαὶ εἰς τὴν ὑπερορίαν, 10 ΠΟΠΊΪΠΘ 
5Βπη6 ἀα10 1π 6] Πρ παὶ βαηῦ τηδριϑγαῦιβ. τη] Γ 65, ὁπόσαι μὲν σωτη- 
ρίαν φέρουσι--- κίνδυνον τῷ δήμῳ ἅπαντι (38. 24), οἰ», αο05 Πη040 

ΘΠΙΠΙΘΡΑΥΙὖ 5.18, οἱ--- στρατηγοὶ---τριήραρχοι---πρέσβεις, 4] 101] ἈΠ1- 

ΥΘΥΒΟ ΠΟΙΏΙΠ6 οἱ ἐκπλέοντες ΠΙΠΟῸΡΔΗἰαΙ, ΦαΒΙΠ]ΠΔΠῚ 8. 14; ΠΑ ΘΙῚ 
1Π1 ἐκπλέοντες, 8.6 51 6 ὙἹ]Π]ΒΒΙ ΤΠ 6. Ῥ]ΘΌΙ5 ἔμθοθ βββϑηῦ οὐ Π6], Πο- 
ΠΘΒΟΟΥ 65 ΟΙΥ65 (τοὺς χρηστοὺς) ΟΥοΟ οὐ ΠΟΙΙΒ ΟΥΙΠΠ] ΠΑ ΙΙΟΠΙθ5. ΡΘΡ- 
566] δίατιθ γοχᾶῦα ἀἸοπηίαν. Ἠδθο αὐϊαᾳὰθ τη η]} 65 556 ΒΘΟΌΠΩ 
ἸΏ ΊΟΘ ΠῚ ραρηϑηί. 
᾿ ἐν τοῖς ὑπερορίοις] ΧΘΠορΡΠοΗΪ τὰ ὑπερόρια βΒαηῦ Ἰρθᾶ κτήματα. 

γιά. ὅ'ιηρ. 2, 321, αὰᾶὰθ νὸχ οὖ ᾿ρϑῶ Βθιπάθ δαάϊθαν, αὖ τὰ ἐν 
ὑπερορίᾳ κτήματα, Μίαμη. 2, 8, 1. ἰ[51δὕππι οοηἰγα ἡ ὑπερορία 1ηΐ. 

χώρα. ΥἱΙ. οὐ Απᾶῦ. 7. 1.27. Οὐοπί. ῬΟΙΙὰΣ 1, 177. οὗ 9, 8. 

20. καὶ κυβερνῆται κ. τ. λ.] Ηδθο 1ὔθτα τη6}1ὰ5 δα Βθαπθηΐδ, γ6]6- 
σαμίαν, ΟΌΙΪ ἀριὺ δαοίου 46 Ῥυδοϑίδηψδ ΠΩ ΡΘΙῚ Τ Δ ἹΠ1. (ὐδιιϑὰ8 

ΘηΪα ἢϊο τοίουῦ αὐδγα δὰ 68 παιίιοαθ ὑγδοίϑη 88. ΠΙΔΡῚΒ. 4αδΠὶ 

ΘΘἰΘΙῚ ΟὝΔΘΟΙῚ ΔΡ. βιπὺ Αὐμοπίθηβοθ. Βϑοίθ αὐἱάθῃ, 56 πππΠὸ 
ΠΟ ογδῦ ἢῚ5 ἰοοβ, 4ΟΠΙΔ ΠῚ τη ο 486 500115 δρογαΐ, οὐ ροβύ πᾶθο 
ἀοτηῦτη 46 ΤΩΔΥῚ8 ΠΉΡΘΙΊΟ ΘρΘΙΘ Ιηϑἰ10π|0. 1[)6 Γ6 νἱά. ΤΉπογά. 1 
οὔαύϊοπθ ῬΘΡΊΟΙ5 δὰ ΑὐΠΘΠΊΘη565 (1, 142), Ὁ], 46. ϑοάθιῃ 110 πιὰ 
Ῥ6Ὶ ΤΠΔΥῚΠΙΠη88 ΟἸΒΒΘΥΘΠΒ, 410 ΑὐΠΘΏΙΘΠΒ65. ο]ου Ια Ὀδηξαν, ῬΓΟΡΥΪα 

5101 Ὀγουϊαίθ, βθηξθπίδθ Ἰηβίδι", πος δα: τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνης 

ἐστὶν, ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ, ἐκ παρέργου 

μελετᾶσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο γίγνεσθαι. 



Ἶν] ΒΑΚΙΙ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΝ 

για. 1014. οὖ ὁ.142. Ε Ιρ80ὸ Χϑπορβοῃ ἴῃ οὐδίϊομθ ῬΊΟΟΪΙΒ 
ῬΆΉΠΙΑΒΙ (Η8]]. 7. 1, 4), 15 γ 15. θα ῃμάθηη ΓΘ βιρηϊβοαῦ : ̓Αλλὰ 

μὴν τάς γε τέχνας τὰς περὶ ταῦτα πάσας οἰκείας ἔχετε. Καὶ μὴν 

ἐμπειρίᾳ γε πολὺ τῶν ἄλλων προέχετε περὶ τὰ ναυτικά" ὃ γὰρ βίος 

τοῖς πλείστοις ὑμῶν ἀπὸ τῆς θαλάττης" ὥστε τῶν ἰδίων ἐπιμελού- 

μενοι ἅμα καὶ τῶν κατὰ θάλατταν ἀγώνων ἔμπειροι γίγνεσθε. Ουο 

Ἰοθο οοποίπηδ δίαπθ οἰθρϑηθ Ὀγθυϊαύθ 11π4 Θχροπίύα, αποά ἢ. ]. 
ΤΟΥΒῸΒ ΠΟ ἣῤ ΠΙΒῚ 1ΠΘΡ(15 ΓΘΡΘΟ ΙΟπΙθα5. Θυϊά πίη δἰ οβὲ 
1Ππ4 ᾿οναύατη οἱ δέ ΝοΠΠΘ οἰὐϊδιῃ 11|ἃ : οἱ δ᾽ ἐντεῦθεν ἐπὶ τριήρη 

κατέστησταν, αὖ Ρ΄δηθ Βυρουῆπδ, ΟοΙη πιο 15 δθοδβοηῦ ἢ ΝΌΠΠΘ 

Θὐϊδ πη γϑυθυπ μελετᾶν, ὈΤΘΥΙΒΒΙΠΠΟ Βραῦϊο ἰθν Τϑρθάμ απ, αρίθ Θαπὶ 
110 φϑυτηαίαι! ρούπθγαῦ ἢ ΧΘπορηομ οουΐθ ᾿δὺ ποίϊομθ β58806 
οὔϊδια. αὐϊύπ! γϑυ]5 μανθάνειν, ἐθίζεσθαι, ἐπιμελεῖσθαι, ἀσκεῖν. 

Ἑοάοπι τποάο ἴῃ πομηηπἰθυϑ Ρογηὐαύαδι ΠΥ ΘΠ165 μελέτη, ἄσκησις. 

ἐπιμέλεια. Οὐοπί, ἴῃ ΡΥΙΠῚ5 Η6]]. 6, 2, 22, ΟΥ̓. 2. 3, 50. 

Ο. 2, 1. ὁπλιτικὸν]! υδθ 1η1010 ἢ} 5 ΟΔΡΙ 5. ἰθραηία! 8460 
ἰαγ θα βαπύ, αὖ πα }]οὸ τηοο ΡγΟ Δ ΌΜΠΙ5 ΘΧχ 115 βθῃηξθηθδ, οΥὐἹδύμι". 
Ῥγίπο τὸ ὁπλιτικὸν οδϑὺ Ῥ1Ὸ τὸ πεζὸν (ἡ πεζὴ δύναμις, οαϊ 

ΟΡΡομῖαν τὸ ναυτικὸν 5. ἣ ναυτικὴ δύναμις (λίθῃι. 3, 6, ὁ, οοηΐ. 
Η81]1. 5.. 1,35}, Θα] 5. Θχθιρί τη ἰϑηηθη πῃ ΒΟΥ ῚΡΌΪ5 ΧΘΠΟΡΟΗἐθΙ5 

ΟΠ οχϑίαῦ. ΤΠπυογά. 7, 75: Πεζοὺς, ἀντὲ ναυβατῶν πορευομένους 

καὶ ὁπλιτικῷ προσέχοντας μᾶλλον ἢ ναυτικῷ. 

οῖπάθ οὕτω καθέστηκε 1ηὐοΡΙοίαπάμθμη ον, τ οοηβίιθαθατη 
οϑύ, ἰῷ 5688 Βαρθϑῦύ. ΑῚΑὖ πΠ1Π1}} πθ0 46 ὁπλιτικῷ δχροβιύατη δϑὺ Π60 
ἀρίποθρϑθ βχροῃϊθα, Μιρυμὰ Ἰρι απὸ βρθοίθηῦ ἤᾶθο υϑῦθᾶ. 
ΜαρῚβ ἰδπθη οὐϊδηι τη πα ππὶ αυ]αἃ 5101 νοῦ 1άθπὶ 1Ππ4 καθέ- 
στηκε 5. 2: Ι6 Ποη ποίαὺ οοηῃδίιαξαμη 5. Ἰηϑυιυαῦππι οϑῦ, πθη00 

ΘὔΙδ τη ΠΘΥῚ Βο]θύ 5. ΤΏΟΒ 115 δβϑῦ, ΠΟῚ θη] ἀθ 60 ΔρΊα" αποα 1Π ΤΠΟΡΘ 
Ῥοβιύσμῃ οϑύ. θδ6 βϑθαπαηΐαν Π1}1}} 4 ἔδγρθ δαπηύαπῦ Π]5Ι, 
οοπἰϊριὺ, ϑοοιαϊύ, οϑύ, δαὺ 51π|116 ααϊά. Αὐ π8ὸ ποίϊοῃμθ μι δϑίβι" 
ΒΠΏΡΙΟΣ ἐστὶ ΧοΠΟρΡΠΟΗὔΙ υδιζαία βαηὺ νοθδ τυγχάνειν, ὑπάρχειν, 
οὖ ουηπῖηο γϑθυτη καθέστηκεν Θδ 5Ιρη]Ποαίίοη 6 ΑὐιοἸβύ5 ΒαΒρθο- 

ἰᾶται [1556 ραύθὺ οὁχ Αηὐιαίῦ. ΒΘ Ιου. Απθοα, Ρ. 102, 22: Καθέ- 
στηκεν ἀντὶ τοῦ ἔστι: γελᾶται ὑπὸ πολλῶν. 

τῶν πολεμίων ἥττους---κρείττονές εἰσι] Αποίογοιῃ τῶ 46 ἐθυ ΘΒ ΟῚ 

ἸΏ ΡΘΙῚΟ ἀἸΒΒΘΥ ΓΘ γ6}16 χαϑῦ αὖ Αὐμθπίθηβοθ ΠΟΘαθον ἢ] ἃ δάγθν- 
ΒΘΙῚ5. 5015. ΟΘ6 06. αἸοαύ, ἀπτηπηοο 500115, 41 ὑγριθαύατμῃ βοϊναηῦ, 

ΡΟΥΘ. Φυὶρρθ αὰ0 ᾿πΠρΡΘΓῸ ἔλοῦ! νομίζουσι ἄρχειν (1π|6}]. τῆς 

θαλάττης), αἀυσιη 5. 5, πα ΔιηὈΙρθ βιρηιῆοθῦ δΔἀυθυ Βα} 105. 1105 

ααϊθαβοαπὶ οοιηραναὺ ΑὐΠΘΠΙΘη565, θυ γθϑίσα Προυατα ΟὈ ΙΠΕΙ6; 

ΨΥ Ψ ΨῃΨ ΨΥ ΥΥΗΉΉΥΎΑΥΥΥΥΥΎΥ Ψ.Ψᾳ , ᾿Ψ ΨΘΒΝΡΟΝ 



Α ΒΕΜΡ. ΑΤΉΕΝ. ᾿γ1 

ἴοσσὶ. Οὐοπΐ. ΡΙαΐαγοῃ. ΤΠ βί. 6. 4. Απ υογῸ ογθάρηδαπι οϑὺ 

ΧΟΠοΟΡΠοπίθιῃ, απ ἴῃ ΟΥ̓Δ] ΟΠΙ 5 Οὐ] Πδύγαι! οὐ ῬΥοο]5 (Η6]]. 6, 
3, ΤΟ οὐ 7,1, 2), Υϑίϊοπμθβ, αὰ886 δὰ Αὐπθηϊθηβίαμη θαλαττοκρα- 

τίαν ΘΓ Πποηί, ΡΪδηθ 80 αἰ] ποθ οχροβαϊύ, βάθη ἢοο ἸοοῸ 
ΟὈΒΟᾺΙῚΒ δία 16 ̓ΠΘΡΟ15 γϑυ θΟΓ Τη δι ΔΟΡῚ Ό15 ἸΠΎΟΪΥ 556 ἵ 

2. συνάρασθαι εἰς τὸ αὐτὸ τὰς πόλεις] 51 γοΥξΘΠπτὴ οϑὺ 56 60Π- 
ΤαΠρΟ 6, ἴῃ ῬΥΪΠΩ5 δα Ὁ6111 βοοϊοίαίθιη (συναγωνίζεσθαι Ἠ 65γ0}.), 
Ῥοβέγϑιηδ 1}. σθῦῦα τὰς πόλεις ᾿πϑρύβ 58Π6 βθηἰθηζδιῃ οἰδπἀππῦ 
οὖ ῬΓΟΥΒῸΒ γΓϑαυσπάδηί. Νὸ πλυ]ῦο ΘΟΠΟΙΪΠΠΙΟΙ 6. ὙΘθΟΓῸΠι 
Εὐγαοίυγ δ, 51 ἸΌΠΡΊΤηΙ5 οὐχ οἷον---τὰς πόλεις---συνάρασθαι---τοῖς 
ἀρχομένοις. Ἐ]υΒάθΙη [6.6 ρΘΠΘΡῚΒ οϑῦ {Ππ4, ααοά τιοὸχ βθαυϊίαγ. 

εἰς ταυτὸ εἰς μίαν νῆσον] [Π51{80155]πητη αα]46Πὶ οϑὺ Π]υα, εἰς τὸ 

αὐτὸ 5. εἰς ταυτὸ ᾿πὐ. χωρίον (υἱά. ΑΠ. 6, 3, 24, οὐ ΟΥ̓Γ. 7, 5.» 41, 
Ὁ] χωρίον δΔααϊίαν). ϑ'οα ρυθάδ οβὺ σϑρϑίιο, εἰς μίαν νῆσον, 

αασπ ἀδύϊνιιβ τοῖς νησιώταις ποῃ ροπάθαῦ Ὁ 1115, εἰς ταυτὸ, 56α 

Ὁ οἷόν τε, οὐ 510 ᾿ιηροηά 5 ουτὴ συνελθοῦσιν. 

3. ἐν τῇ ἠπείρῳ] υδιηαθδπι Π1}1] ἴδοι δὰ οδιϑαπη ΠΟΒΕΓΆΠῚ, 
ἰδτηθη ποίη 115 ΘΓΓΟΙ ΘΟΠΠΘΙἀΘΙῚ, 41 οοηίοπαιϊῦ τὴν ἤπειρον, ΘΧ 

δὰ ΧΘΠΟΡΠΟΠΟΙΒ 6556 Αϑίδθ οὐϑτη τπδυ πη, οὖ Βιτηὰ] ἰαἰθίιι 

5656. ἸΡΠΟΙΆΓΘ, 486 ΥΌ65 οὖ οἰγιαίθα ἴῃ ᾿ρ88 ατὐϑθοῖα ΡΥ που ηὗ 
ΑΥἸΠΘΠΙθηβιθατη πη ρθυῖο. 3.6 ῥῬγ η0 ἤπειρος οὐ ἠπειρωτικὸς ἃ Χαπο- 

Ῥῃοπίθ βϑθριιθ ἀμί 56 Ορροπαπίαν ταῖς νήσοις ; 6. ρ. ΗΒ8]]. 4, 8, 
12, ὉΡῚ ἀθ οἰνιἐαὐθαβ, απᾶ5 Οὐποη ραίγ 88. βαδθ γθουρογδυθγδί, 
αἸοιῦ : τὰς νήσους καὶ τὰς ἐν τῇ ἠπείρῳ παρὰ θάλατταν πόλεις, Αἰααϊ 

οοπδίαῦ (Ὁπόπθπι ροβῦ υἹοίουῖαπι ἀρ ΟἸΙ ἀπ πΠὶ ΠΟΠ 5010 1Π5188 
οὖ οἰνιαίθϑ ἴῃ βῖαθ οὐδ, 564 οὐ 8115 ἴη Μδοθάοηϊβ, υἹἱα ϑ]οοὺ Ῥοί!- 

ἄδοατη, Μοίποπθη, Ῥγάπϑμι, Αὐμθηθηβι 5. Δα] ηχῖββθ. ὙἹΑ. 1]. 

οἰὐῦ. ἃ Βοροίκῃϊο γο]. 1, ρ. 446, οὐ Βορριη. δὰ [βοο1. ΑΥ̓ΘΟρ. ὁ. 5. 
Οοπί. ργϑδοίοσθα Χϑη. ΗἨδῈ]]. ό, 1, 11, Μϑιῃη. 2,5, το, οὐ Ηϑδ]ϊ!. 

6.2, 9. [06 Αβῖδθ οἰν: αὐ θὰθ. δαΐθπι ααστῃ Ἰἰοαυία1", ΒΑ ΘΡ 15. Ἃ15- 
ΟΥ̓ΠΉΙΠ15 οδιιδῶ ἋἸοἰς αἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ Ἑλληνίδες πόλεις. Ια Ηδθ]]. 
4, 8, 14 οὐ 26 544. (Αρε685. 1, 10), ἄσπι ΗἨδβ]]. 4, 1, το, ἀδ Πβάρτιηῃ 

ΤΌΡΒΙΒ αἸοΙῦ ἐν ἠπείρῳ. ϑ6α τηΔρῚ85 οὐϊδπη το Πά απ ΟΠ η6146- 

ῬΌΠῚ Οἰγιαία5 1ῃ ρ88, αὐ θοῖὰ ἸοΠΟΥ Δ’ 6 486 Δ Π ΘΠΙΘΠΒΙ ΤΩ ΤΏΡ ΘΙΙΟ 
ῬΑΥΠΘΥΙηύ. [ὴ6 60 ἰθιῆρουθ, 480 Αὐῃθηϊθηβθβ αὐϑθοῖαθ ὈΥΙΠΟΙρἃ- 
στη ὑθπαθυ απῦ, πα] πὶ ροίογαῦ 6β86 ἀαθϊαιη, 51 τηοάο 46 Ατηρἢῖ- 
ῬΟΙΪΙ, 46 Ῥοίάδρα, ἀ6 Ναιυρβοίο, ἄθααθ 115 ἀΡΌΙ 5 οορ!αββοῦ, δ 8 

Τοοάογα ἐγ οθ 811 (ἃ. (ἡ. 4.55) [μΔοθα θη π!β τϑαἀαϊἀθραπὺ ΑἰΠ6- 
ὨΙΘΠ565, Οὐ Ἰπβροχιββοὺ ἰοοὸβ ΤΉ ΠΟΥ ἀἸ15 1, 56, ο8, ΤΟ2, 115, 60]]. 

4: 21, 51 ἀθῃϊαθ ἴῃ ΤΠΘΙΔΟΥ8Ππὶ 5101 τουοοδϑβθῦ, (1 50011 ἐπουϊηῦ 



ἱγπὶ ᾿ ΒΑΚΙΙ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΚΝ 

ΑΥΠΘΠΙΘηΒιατη 1110 Ὁ6}}1 ῬΘΙΟροΠ 6511, 4108 Θησπηογαὺ ΤῊπογά. 
2, 99 οὗ Π)]1οά, 12, 42. οὐ 46 σαϊθαβ 1086 Χϑηορῆοη ΑμδΌ. 7,1, 27; 

αἸΒΘΙ 5. γ ΡΌ]5. ἤδθο νοίον : “Ἡμεῖς γὰρ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἤλθομεν εἰς 

τὸν πόλεμον τὸν πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς συμμάχους,---- 

ἄρχοντές τε τῶν νήσων ἁπασῶν, καὶ ἔν τε τῇ ᾿Ασίᾳ πόλεις πολλὰς 

ἔχοντες, καὶ ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἄλλας τε πολλὰς καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ 

Βυζάντιον κιτ. λ. Νοαᾷθ οἰϊδιη Αὐμθῃῖθηβθβ, ααστη ροβὺ Δι ΒΒ τα 
γδθοῖᾶθ ὈΥἸΠΟΙραύα μη Τη8} 15 ΠΏΡΟΥΙΤα ΥΘΟΌΘΡΟΥ υαηὐ, π0}188. Οἰγ!- 
ἰαίθϑ ἴῃ ᾿ρϑῷ αγδθοῖὰ πα ορᾶθα 5ιύαϑ (αα αἀαδῖῃ οὐ Μδοθαομῃϊδιη οὗ 
ΤΉ ΔοΙδτη ΓΘ ΘΡῚΠ}115) ἴῃ 58 ἀἸΠοπ6 Πα υαηῦ. [26 (ὉΠΟΠΙΒ ΘΠΪΤα 
ΥἹούον 115 7181 τηοο γἹάἸπηι8, οὗ ααοα δα 688 οἰνιὐδύθ5 αὐϊπού, αα86 
Ροδβύθα, ΤΊ πού] 61 υἱρύαΐθ, ᾿ῃ αὐλᾶαθθ οὖ Τὰ οραθ οὐ ἀβίδθ οἱᾶ, ἴῃ 
ΑὐΠοηϊθηβίαταη. αἸ]οηθπι οδϑβουτηῦ, ῬΘΥΒΡΙοαΘ ρΡοαϊἀουπηΐύ [)1οα. 
15, 36, 45 8564., 81, ΝερΡ. Τιπ). ὁ. 2, οὐ 1]. οἵ. ἃ ΒΘΡριη. δα ἰβοου. 
ΑΥ̓ΘΟΡ. 6. 5. οὐ Βοβθοίκῃϊο γοἱ]. 1, Ρ. 448. 

4. τέμνειν τὴν γῆν] Οοηΐ, 5. 14. Απιηϑαγογίοπάπτῃ οϑὺ Χοπο- 

Ῥμοπύθιη γαβϑίδη 1] πούίϊοηθ ΠαΒαΌΔΙΩ αὖ] γ 00 τέμνειν ὨΪΒῚ 7πποίο 
οατη καίειν. ϑδθριιβ οοπίγα Ἰοριύαν ἀραα Τ ΠυποΥ ἀΙάθη δῦ οὰπὶ 
διοοαδδῦινο δῦ οαπ ρϑηϊίίνο. Οὐοηΐ, [,6χ. ϑθραθιν, Ρ. 176, ὃ. 

παραπλεῖν] Νοη ργ'δοίθγθαπάμπ) θοῦ παραπλεῖν, ΄Πυ04, βοηὐθηίίδ, 
ἢαοιίαπίθ, ποίαὐὺ δάρθ!]ου 6, δαάπᾶυῖραῦθ. Αὐ ἃραὰ Χοπορποηίθπι 
ΒΙρῃηϊβοαῦ ργδθίοι" Παυιρανθ, γοὶαῦ Απδ. 5, 1, 11, Ηθ6]]. ό, 2, 21, 

1ηὴ ῬΙΊΠΩΙΒ, 81 βθηὐθηί ϑιηθιραδ, ΓΘ 4 αἱ ροββού, αποα ἢ. 1]. βῖπ6 ἀυθῖο 
γαϊθύ, ααπτὴ βθαυϑίαι" ΙΠΟΧ 5. 5, παραπλεῦσαι πΟΙΟΠη6 ῬΥδοίθυμᾶν]- 

Θ8Π6] ; Δα ΠΑ ρΘ ΠΑ διιύθιῃ βρη ΠοδύιοΠ 6 αὐ! γοῦῦο προσπλεῖν, 
αποα γ6] οΧχ ὑπο 111ο ἰΙοθοο Η 61]. 1014. 22 οὐ 24, ρϑυβϑριοιστῃ ϑϑύ. 
ἢ ὁ πεζῇ παραβοηθῶν] ὃ᾽ δὰ γοῦθαμπι Πᾶ60 βαπὺ δοοίριθηάα, ᾿ηὑ61- 

ῬΓοίδπάπμῃι οϑῦ, φαηι ἐἰ6 (᾿οδεϊ8) χυυνὶ ροαοϑίνίθιδ οορἧϊθ αὐ α6- 
γροϊίοηάαηιν τυναδίομθην, αοουιγγῖῖ. δι ΘηΪπ δῦ πούϊο γυϑυ Ὁ] παρα- 
βοηθεῖν, αὖ ῬοΥΒρΙοαιπ οδὺ 6χ Π6]]. 1, 1, 6, Αμδ0. 4, 7, 24. Οοπί. 

ΤΠπυογά. 8, 24. Αἰὐϊδιηθῃ ἢοο, 51 84 βϑηίθηθδθ πϑχιπὶ δἰέθη- 
ἀἸτηαβ, ΠΟῚ δῦ Πυ] 15 1001. ἃ Θηΐπι γαίοηθ ὁ πεζῇ παραβοηθῶν 

10] φῬούοϑῦ ἐη αδογϊηυΐη υογϑαγὶ (ἀπορεῖν), 5ὶ 111, αὶ ὑθργᾶτη δ Ὁ 
οὐὰ τηδυ τη Ἰηγδάαηύ, Ὠοβύϊατη δἀγοπία ἀϊδοοαυη ἢ ϑϑηξαπεϊα, 

αὐδθ 51η 6 ἀα010 6] υϑιπ01 οϑῦ, αὖ ἀπίγθβ6. ΘΟΙΏΡΑΓΑΙ]0 ΠΠΠΡΘΙΡῚ 
ΤΩΔΥἹ.1Π11 οὐ ἰθι Γ ϑύ 15. Ἰηβυϊπαύαν,, ἢ. 1. ροβύπ!αῦ αὖ γοῦῦα ὁ πεζῇ 
παραβοηθῶν τηϊοι ῬΡΘύθτηπν,, ααδπι 1116, αἱ ἰοΥΓΟΘ ΠῚ ΘΧΡΘαΙ ΟΠ 

ὑουγϑτα ᾿οβύϊατη Ἰηγϑ 10. 0 τηοάο ἰΐοπι δοοοβὶὺ 68 ΟΠ ΠΟΙ 4615 

δα ἢ. 1. Αὐ ἢυῖϊο ᾿πἰθΡρυ ϑίαψιοηὶ γοραρπαῦ (οογίθ ἴῃ Πρ γ15 Χ 6πο- 
ῬΠομίοΙ5) ΡΥ Ορυῖα οὐ ρορρούυδ πούϊο γϑυῦϊ βοηθεῖν, απδ6 οϑὺ ατιοὗ- 



ΑΒ ΒΕΗ͂ΜΡ. ΑΤΗΞΝ. ΙΧ 

ἰζωηι γογοηαὲ, αγοοπαὲ, ἀογοπαοηπαὲ, οὐ δαὺ Ἰοοὶ βϑηϊθηξίατη ἐγ αὶ 

ααὺ αγϑθοὶ οὖ ἴῃ ῬΥΙΠῚΒ ΧΟΠΟΡΠΟπίθὶ ΒΟΥΤΔΟΠΙΒ. ΘΟηϑαθύπ Ἰηὶ οὁὉ- 
βίγριύ. δ ποίϊομθ αα8θ ἢῖο ἀδβιἀθραίαι" αἀαδιηααθ ἰοοθ 1056 
Ροβύυϊαυθ υἱάθίιν, ἴῃ βου ρύϊ5 ΧΘποΟρΠομΐθὶβ τιϑιὐαία βαπῦ γοῦθᾶ 
ἐξιέναι, ἐπεξιέναι, ἐξέρχεσθαι, ἐξορμᾶσθαι, στρατεύεσθαι, ἐκστρα- 

τεύεσθαι, ἐμβάλλειν, ἐπιβαίνειν, ἐπιπίπτειν. 

5. ὁπόσον βούλει πλοῦν] Ιπϑρίθ Υυγβὰβ 86. ᾿ηὐραάιῦ βθουπάδ 
ῬΘΥΒΟΠδ, ἀπ ΠΘΧχιβ ροβύθϊαν 6 νἱἀθαύα ὁπόσον βούλονται πλοῦν, 
ααῦ ὁπόσον ἂν βούλωνται πλοῦν. Αἀα ἢ. 5. οοηΐογδηΐαι οοθΓΟ 1 Π 
ΣΧ οπορποπίθδ ἴῃ ΟΥ̓. 5.5 4. 44, οὖ 5666. 

ταύτης τῆς γῆς ἅλα παραπλεῦσαι] Ἠδυά ἀὐβαγάἄα οϑὺ ϑπιθπάδίϊο 

ΜΕ. τῇ τηδ ρΡῚη8 ΘΧΘΙΏΡ ΔΙ Ὶ5 Ὗ ΟΒΒΙΔΏΙ (1η ὈΙΌΠ]ΠΙούῃ. Πμυρᾷ. Βαΐ.): 
οὗ δ᾽ ἂν ἥττων, ἔξεστιν ὅλως μηδ᾽ ἐπιβῆναι, ἀλλὰ παραπλεῦσαι, ἕως 

ἂν κι τ. Δ.» ὉΌΙ δηΐθ ἔξεστιν ΒΘΟΡΥΔΙῚ ροββθηὺ γυϑῦθϑ ταύτης τῆς γῆς, 

αὖ Ηδ6]]. 7, 4.6. Οοπῖ, Χοη. ΗἸΡΡ. 4, τ’ : Κὰν μεταθέων γέ τις 

ἐπιγίγνηται κύων, ἢν μὲν ἥττων ἢ, τούτῳ ἐπιτίθεται" ἢν δὲ κρείττων, 

ἀποσφάξας ὅ τι ἂν ἔχῃ, ἀποχωρεῖ. 

6. νόσους τῶν καρπῶν] Καρπῶν νόσοι Ῥ1Ὸ ἀκαρπία 5. ἀφορία 

ΤῊΪΠΙ15 ΘοουΡαύθ Ἃ101 νἀ θα. 

εὐθηνούσης) εὐθηνεῖν γ6] εὐθενεῖν ἴπ ΧοΠορΠοπίοὶβ ΠΠΌΡῚ5. ΠΟ 

ΔΡΡαγοί, 4] ἀἸοιὺ ἄφθονος οὐ ἀφθονία, εὐδαίμων, πολύσιτος οὐ πολυ- 

σιτία. 

7. ἐπιμισγόμενοι] Η 75 γ ΥὉ1 αἰίογα ἴον πιδ ἐπιμίγνυσθαι υαδιίαίδ, 
οϑὺ Χϑπορμοπίϊ. Υ'.. 6. ρου. Ογγ. 7, 4. 5. 

ἠθροῖσθαι] ὅ1 αυἱὰ οοΥΥΙροπάπμ, ἤθροισται, αὖ ΤΠ ΡῸ ΘΧΘΙΗΡΙ. 
ἌοΞ5., βθηθηθδ8 δρύμι5 Δ. ὈΙ ΓΔ ΘΙ. 

8, οἱ μὲν ΓἙλληνες] Μίαηϊξοδύππι οϑὺ Ἕλληνες ΟΌΡΟΠΪ τοῖς ᾿Αθη- 
ναίοις. Ηοο ἰδηθη ΧΟΠΟΡΠΟη πυβασδπηι [δ ἴδοι, 6] 51 (ἸΒΟΓΙΓΏ1Π15 
οὐσβῶ Ἕλλην δῦ Ἕλληνες αἸοΙῦ, ΒΒΠΊΡ6Ι πᾶ γοοῦθ αὐθοοβ ἃ θδγ- 
ὈΑΥῚ5 ἀϊδυπρυμ, γϑὶαῦ ΟΥτ. 6, 3, 1τ, , ϑη. 2, 3, ὅ τ}. 8, 48. Οδίθ- 
ῬῈΠη 6Υ]5 ϑϑὺ ϑιηθηδίϊο, 51 δά ἀαύυ ἄλλοι, αποα τοπὶ Παθοὺ τπᾶῦρ. 
ΘΧ. οξβ. [ἰὼ αἰδιπριπηΐαιν ΟΘΙΘΙῚ ΟΥ̓ΔΘΟΙ 80 ΑὐΠΘΗΙΘΗΒΙθῈΒ ὁ. 1. 
5.1, οὐ ἃ 1,ΔΟΘαἀδΘΙΊΟ 11 ἴῃ 1.80. ΥΒΡ. 

τοῦτο μὲν ἐκ τῆς, τοῦτο δὲ ἐκ τῆς, 8. 12, τὸ μὲν τῇ, τὸ δὲ τῇ] 

ΧΘΠΟΡΒΟΙΪΙ ᾿ἱπυδιίαύατμη. 
9. θυσίας] Να Θ'ΟΠΠΘΙΔΘΥῚ αυϊάθπι ΘΟΥΡΘοῦϊο οὖ υθυθου τα ἐγ 8}8- 

ῬΟΒΙΟΟ βαύβ γϑ] τὺ δἀ τοϑυϊαθηάδηη γοὶ ὑπ τᾶπὶ ΧΟΠπορΠοηΐθαθ 
οἰοσϑηΐαθ δαὺ ῬοΥβριοαϊ αι. Ουϊά Θηϊπὶ 10 5βιρῃϊποδηῦ νοῦ. 
πόλιν οἰκεῖν καλὴν καὶ μεγάλην, αασπὶ ΡΥΘΘοοββουύ ἑκάστῳ τῶν 

πενήτων ἱ ΝΙΒῚ ἰογίθ ρῦῸ πόλιν Ἰορθηάππι δύ οἰκίαν. 
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11. τὸν δὲ πλοῦτον] «410 ρϑῈ}]αὐϊπὶ θαΐθπιβ ἃ ῬΓΡΟΡΟδΙίΟ 5110 
ΔΌοΥ ραν δαοίου αὖ ἃ ἀοθιηοογαύϊδθ υἱδαρ 6 710 δι ἸΠΠΡΘΥῚ] ΠΙΔΙ ΤΩΙ 
Ἰαάθηη ὑγϑηβ16 110. Τ)οιῃϊηδίϊο 1116 Αἰ] ΘΙ Θηβι τὴ 1ἢ ΒΟΟΙΟΒ. ΤΟΥ͂Θ δ, 
6] αϑι1041 οι'αύ, αὖ 6Χχ δὰ ατιϑθάδπι οι] υτηθηΐα 1 Ῥ]ΘΌθπὶ τά αη- 

ἀαθηύ. Ηδὸ ραῦῖθ αυδθ ἴῃ πο ΟΡ. 1, Ἰοραηΐα!, δα 1106} ἀΙριι- 
Τηθηὐαμη. Οὗ ΒΟΙΡΙΡΌΙΟΠΙΒ. ΘΟΠΒΙΠΠῚ ΡΟ ηθηῦ. [Ι͂ἢ ΠΟ δαΐθῃι 680. 

ΘΧΟΘΡΌΙΒ 5. 9 οὗ το, οὗ α086 βϑαπαηία" 5. 18, οπηηΐδ, 60 ἰθηἀπηῦ 
αὖ ΑὐΠποπιθηβίαιη θαλαττοκρατία ἰδ ούα!", Θούατηα 6 ἴογίαηδ ῬΥδΘ 

ΘΟ ΘΙ 5 ΟὙ ΘΟ Θ ΡΟΡα 15 ρυ δα! οϑία". 
νῆές μοι εἰσὶ] Ῥιδοίθι" γ6]}α δι βϑηὐθηίδθ 16] αηἸίαὔθηῃ ᾿ὐθυ τη 

ἸηΘ]Θρθη8. 1118 ΤΟΥ] 1 τιϑὰ ῬΙΓΟΠΟΙΊΙΠΙΒ μοι (αὖ τηοχ ἐγώ): 

αὐδηὴ ααθ]η 781 ΒΘΠη6] αὐθρ ΥἾΤηπ15, Π16 Βα 15. 510 θϑτὴ ΠΑ ]ΟΔΆ556. 

ῬΡῸ μοι τηΔ 70. ὕοπ5. παδοὺ ἡμῖν, ααοα σοΡῦθ. αοαδιητηοο ΤΉΪΠῸ5 

Ἰηρταύατηῃ οϑῦ. 
12. πρὸς δὲ τούτοις κ. τ. λ.] [Ποαμηααθ ἢ1ο Ἰοοὰβ οοπδυιψπαα!", 

τα] ύπτη Παϑὺ ἈΒρου ὑαὐ15, ρα ΠΔ ΡΟ ΒΡΙ ουα α.15. 
13. λωβᾶσθαι νοι .πῚ οϑὺ ροθύϊοαπη 60 8101] δραὰ Χο πορμοη- 

ἴοτη ἰθοιύα"", οἵ] αδϑιύαίω βλάπτειν, κακουργεῖν, λυμαίνεσθαι. 

ὑπέρχονται οὐ 5. 15 (ὑπερχόμενος)] Ιου γοιθαπὶ πυβαθδπιὶ οϑῦ 
{Ἰπη6 76, αὖ Πϊ6. ααστῃ Ποβύθυι5 ΘοΠο Θά 618 δύ ὑφίεσθαι. 

15. στασιάσαι] ᾿ϑοία αα!άθτη ἤππο ᾿ΠΠ ΠΗ γὰπ ροπάθλθ ἀἸοῖ 
ΟΠΠΘΙΘΙῸΒ. ἃ ΡΥΓΔΟΟΘα ΘΗ 5 καὶ ἑτέρου δέους κ. τ. λ. ; 564 18, οὗ 

1ρδῶ ΘηπηοΙα 10 ἸΟΠρΊΟΙ δῦ ααδηὴ αὖ Θομηηο6. ὑθηθαπηαβ Θαπάθιη 
γΘΙθου τη οοηὐθχύιμῃ, οὖ ᾿μθρύθ ΡΟ βα5 δα αϊύαμη εἰ δὲ νῆσον ᾧκουν, 
αυοά (οι ὈΓΘΥΙΒΒΙΠΊΟ Βραῦϊο γορϑί αι. 

16. παρατίθενται] Ζουπιυβ ρδοίουὕ παρακατατίθενται, ααοα αὖ 

κατατίθεσθαι, τιλρὶα Χ πορποηίθαπι οὖ Αὐθιοῖβ υδιϊαίϊιβ. οϑύ. Υ,, 

γι οἷς. δά Ηθροά. 6, 73 οὐ 86, Ἰ)υϊς. δ Το. 2, 72. Αὐΐδιηθη 

ΠΟΙ ΤηΔ 015 ΧΟΠΟΡΠΟΗΟ5. οοπδιιθύμα 1] οοηγθηϊ 1116 ἀαύϊνιβ ταῖς 
νήσοις, 4] απ] 46π|, 51] 46 ῬΘΙΒΟΠΙΒ ΔρΊ αι" Ἰτύω 8.44] δοϊού αὖ 5: 

ὉΠ] 4]1οα] οομητηἸίουΘ ; 51 46 Ἰοθὺ ΒΟΥ Ίη0 δϑύ, ἢπο γϑῦῦο 7πη- 
Βιῦαν ΡΥ ΔΘρΟΒΙΪο ἐς νοὶ] ἐν. Υ'΄. γ αἱοῖς. 1]. ο. 

ἐλεήσουσιν] δος οἰΐδηη γο απ τηδρ]5 ροθίϊουμη οϑὺύ. δ ορθᾶ 
ΧΟΠΟΡΒΟηΝ ᾿δς ποίϊοπθ υἰναία βυηὺ βοηθεῖν οττὴ ΘΟΙΏΡΟΒΙ 8, 

ἐπικουρεῖν οὖ συνεπικουρεῖν, ἀμῦναι, ἀλέξασθαι, 564 ἴῃ ΡῬΥΙΠη15, 48 

ΚΘΡΊΟΠΘ 80 Ποβίιθυβ Ἰηΐθοίαία, ἀρήγειν τῇ χώρᾳ, Οθα. ό, 6, ἨΙΡρ. 

7» 3: ; 
Ἰϑηϊαθ, 51] Χοπορῆοη ᾿υ]ὰ5. 11061}1 φαοίοι" Παθϑύμ!", ΟΠ ΠΟ 

ΤΩΪ ΤΩ οὗ ΥἹΧ ΟΥ̓ 610116 οϑύ, θαπι ΙΖ α6 ἴῃ τγ6] 1] 15 ΒΟΥ Ἰυ15 5615 θᾶ 
αυδθ ἀοοοθὺ δαὺ πηριηογ δῦ, ὈγΔΘβθυ πη 51 οαπὶ ραὐγὰθ βυᾶθ [Ὁ 
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ΘΟη]αποίδ, Βαηὐ, ΘΧΘΠΊΡ]15 ΤΔοΠ 615 1Ππβύγαγθ ΒΟ ΡΘ ; ἴῃ μου 1106]]0 
οοηὐγδ, 1Π 40 ΟΠ], 6 ΓΘ θυ οθηβού, ααδ6 δα ρο 1ο οἰνηθα 5 βαδθ 
ΘΟΠΒ1Π18. ΡΟ ποηΐ, οὐ πα οὈβου 6 ἃ ΓΘΒΡιοΙύ, α8 6 ΘΧΘΙΏΡ ΙΒ ΘοΙη- 
ΡΓοθαΐα ογδηΐ, ᾿ρϑῶ 1118 Θχϑιηρία, αυϑ81 ἀαίδ ορϑιδ, γϑίιοθυθ Αἱ- 
66 ἴῃ ΡὈΥΙΠῚ15 ἢδο ἴῃ ραυΐθ μὰ} 8 ΟΔΡΙΠ5 ΠΘΡῚ ΠΟ ἀθθαοναῦ. Οιμά 
Θηΐη οἴποδοῖαβ {πἸϑϑϑὲ, δ θα. αὰδ6 γϑ]]οῦ φγοῦδηάα ἵ [πῆηϊύατη 
ἴογϑῦ 6 γι 115 ΧΘΠΟΡΠΟΠΟ5 ΠΟΤῚ Π} 5 Γ6ὶ ὑθβϑυηοηϊῶ ΘΟΠΟ ΓΘ. 
ΝΟΠΠΘ ΘΗΙΠΏ, 115 ΘἰΙΏ ΠῚ 1 ΙΟΟΙ5, ὉΔῚ ΠῸΠ ΠΙΒΟΟΡΙΟΙ 56 ῬΠΠ]ΟΒΟΡ 
ΤῊΠΘΙ 6 ἔπηρΊθαγ, δ ἃ απ86 ἀἸοιύ Π]υβίγᾶπάδ Θχθιηρία δαΐουὺ νοὶ 
ΟΧ ΔΗ ἸΒβΙπηδ ρα 86 διὰ Ὠϊβίουια ἢ Αἰααθ 1άθπι 1116 διαοίου, 
ἴῃ Ποῦ ὑπὸ [1068110 ΘΟμΒΟΥ θη 40, οὔ] 5. τηϑρπᾶ ΡΒ 6] ΑΒΙΠΟΑῚ Υ68 
οοΟηδηθί, ατι8θ ὃ 50115 ΘΧΘΙΊΡ]15 Ιᾳσθιη δίαπθ δαοίογ!ἐαύθμη δοοιριδηῦ, 

ΔιὉ 1110 1τηϑυϊσαΐο Γϑοθϑβιββϑῦ 
ἀναβαίνῃ] Εδδ, ποίϊοπθ, ααδηὴ ἢ16 βϑηΐθηξ ᾿παϊοαί, ἰθροηά πη 

ἀποβαίνῃ, ααδι68 ἸΘοὕ!ο ϑέϊδιη ποίαία οϑὺ 1π πηϑῦρ᾽. Θχ. ὕοββ. Εἰ τα 
ἴογ Χϑη. 46 γ θαμϑβίν. 8, 14, εἰ---ἀγαθόν τι αὐτῷ ἀποβαίνοι. 

19. καὶ τοὐναντίον γε τούτου] Πδιθο, ἀᾳοαπο τηοᾺ0 Ιηἰ6] Πρ 6 η 48 
Βιπῦ, τη8]6 οοΠδοιθηὺ οὐτη ΤΘ]Ἃ 15, οὺ [ογίαββθ δὰ δ᾽απὶ 11061}1 

ΡαΡίθιῃ βυηῦ γϑθρϑηάᾶ. 

20. ὅστις δὲ μὴ ὧν τοῦ δήμου κ. τ. Δ] Ηοο Ἰοοο, αὖ οὐ 5. 17, οὐ 

6. 3, 5. 8 οὐ 9, Δρουΐίθ διιοίοι" 5658. 1: ΠΟ ΒΟΪτα ἀθιηο- 

ογδίϊδθ, 564 οὐ ἰϑαθογ θη ΟΠ] ΌΠ]α 6 ἰαἰθίανΡ. ὙΙΔΙμμὰ5. 181 Βαρτᾶ 
Δα 6.1, 5. ὃ οὐ 9, ΘιιούοΥἹ5 ΠΟΒΟΣΙ βθηὐθηίδπι 46 εὐνομίᾳ, οὐ 46 Υἱ[118 
ἀοτηοοι δίϊδ8, ΠῸῚ ΘΟΠΒΘΗΌΓΒ ΟἸΠῚ ὈΥΙΠΟΙΡΙΒ ΡΒΙ]ΟΒΟΡ Ια ϑοοιᾶ- 
ἰϊοαθ οὐ Χϑπορῃοηΐθδθ ; ἃρ8 υἱάθδπηιβ ἃη γϑύθῖᾶ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 468 
αἸΒΟΓ ΤΩ] η6. ̓ ηΐθ ΟἸΙρ ΓΟ ϊσατη οὐ ἀθιηοογ οι ΤῸ ]ρ. βίαύαπι 18 
7υἀποα νου ῦ ργοαῦ μος υου 5 πα Δη]Ὀ1ρ᾿ α15 βύαύαϊῦ δαούου [1068]]]. 

Τὴ βουιρῦβ Χ Θῃπορμοηθδ Θοάθπι τηοάο αὰο ἃραά οοἴθροβ Αὐθθοβ 
5101 ΙΠΥ]ΟΘΙ ΟΡΡροΒιία5 γι άθιηιβ ΑὐΠΘηἸθηβίατη δημοκρατίαν οὐ ὀλι- 

γαρχίαν. Νδτῃ αποα 1ῃ οὐ δίϊοπ6 δὰὰ Τ᾽ Θυϑιηθπθα (Η6]]. 2, 2, 47)» 

ΟἸἸΡΘΙ ΟΠ ΠΔ ΓΘΒΡΙΟΙΘη5, ΟΥ̓ δι ἐν τῇ ἀριστοκρατίᾳ πάντων μισο- 
χρηστότατον ΔρΡΡΘΙΪαύ, ῃοο δΡραὐ5 ααδηι ὙΘΥ 5. αἸούστη. 6586. 1086 
Ἰοθὰβ δϑύὺ ἱπαϊοῖο; απὰπὶ οοίθγοα αὶ Ῥϑαρουαπὶ {Ππ4 πη ρουϊατη ἃ 
Χοπορῃοπίθ πυβαιδπη) ΠΪδῚ ΟἸΡΆΡΟμΪαΘ. ποιηϊηθ ἀἰδυϊηούυτη γ]468- 
τη5. (αστῃ δὔθῃ) ΟἸΠΠΪηΟ οοηϑίθὺ ἤϑπο ΤΘΙΡΌΌ]. γθρθηᾶδο [0 Υ- 
ἸηδΤ ΘΟ ΓΙ Δ ΠῚ {π1556 ΠαὈΙδ πὶ οἱ, ααῷ ὈΠΙΎΘΡΒΟ ΡΟΡαΪο ὑνθαΐδ 
ογδῦ Πθουΐδβ οὐ ἰσονομία (Η6}]. 2, 5. 9), Θὺ ποιηθη ὀλιγαρχικὸς ᾿πέρον" 
δῶ ΟΘΗΒΘΙῚ, απ86 δηΐτηππὶ ἀθποίθηὐ ρΟραΪ! Πουύδιι ᾿π οϑύατα (1500. 
Ῥαᾷο. 43, ῬοΙΙὰχ 3, 66), φυδονοηάπιη οϑῦ πὰπὶ ΧΘΠΟΡΏΟΠ Θϑύθπαβ 

ἀθιηοου δύϊδ6 γιθίδι τα ργοθδνουῦ αὖ ἰδπηαπδπι οἰν πὶ ΒΌΟΓατΩ 11061"- 
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(δ ὔϊ ἹπΙτηου5 δα ὀλιγαρχικοὺς 510 ΓαΐοΓΘπάα8, αἴααθ τὰ Ὠὰ]7ὰ5 Π106]}1 
ϑιαοίοῦ ΠΔΡΘΥῚ Ροβϑιύ. 

Π6 ϑοοταίθ αὐϊάθπι πα]]πὶ οϑὺ ἀαθίυτη ααὶπ ἀἰἸΒΡ]ΙΟορθὺ 105] 
ΑὐΠΘΠΙθηβιαση ὙΘΒΡΟΌΠΟΣ; νἱάθθαῦ θηϊτη. ΘΟ απ Ἃθιμοογ δι 
ΕΥΥΘΏΠΙΟΔΠῚ 6586. οὖ ᾿ηοηδΡοἢϊοαπὰ (Δ 6 αη. Υ. Η. 2, 17). Ῥαϊοῦ 
06 Ῥδββιη 6Χ 118, α186 1ρ5115 ΠΟΙΏΪΠΘ ΒΟΥ Ὶρύο ΘΟΠΒΙρηαγ απὐὺ Ρ]αΐο 
δὲ Χϑῃορθοη ; ἀαουαπη ἢϊ6 ἴῃ ΜΘ Δ ΠΡ Ὲ5 ΠΟΙ ἀΠῸ ἰοοο ἄθιπο- 
οΡαύϊαθ 1πϑυϊθαΐα ἃ δοοῦαίθ δαῦὺ ποιηηδύϊπη δαὺ ἰθοίθ γι αρογαία 
Ῥοΐδυυ (Δίθιη. 1,22,9; 3: 5. 99 1ο: 4: 4;14): οὖ αυϊάθρτῃ 1{8, αὖ γα] 

ΘΧ 0515 ΙΟΟΙΒ. 60]]Πρ 6 Ποθαῦ Χ φῃορποηύθῃι ἃ ἤδο ΓΘΡΙ ΘΠΘΠΒΙΟΠΘ 
ΠΟΙ ΔΙΙΘΠΤΙΠῚ [15586.0. ΑΠ ὙΘΙῸ 6Χ ᾿Ιβάθπι ἰαΐο οἴ οθ 6. ῬΟΒΘΌΓΩΙΙΒ 
ϑοογδίθηι δα Χ Θμοροπίθιη ϑοοναίμοαμῃ ἰἰοΥίαςι οἰνιίαξα {1556 
1Π1Π10085, δία θ θατα ΟὟ οαιι581 ἀθιηοο ἴδ 6 για, ἃ6 ῬΘΡυθβι δύθση 
γΙδρ ΓΆ5856, αποα ΟἸρΡΑΓΟΠΙοδ ΠῚ ΓΘΙΡΌ]. ἔΟΥτηϑιη δἰ 6 Υ] ρυϑϑίου ομὺ ὕ 
Νραυδῆαδπη. Νοη βοίαμη, ργοαὺ 18πὶ ὙἹα]π}15, ΡΟΡυΪΑ 5 (δημο- 
τικὸς) ογαὺ ϑοογαίθβθ, 564 οὖ ροίθηϊιαπι (τῶν κρειττόνων) ἀοτῃ1πηᾶ- 
ὈἸΟΠΘΙῺ ΤΩΔΡῚΒ 4Όδη ΠΌΟΑΥΙΒ 811 ἸΠΠΡΟΓΙα πὶ ΟἸΥΙθ5. ΟὙδΥΘ δία αθ 
οἀϊοϑαπὶ ἀποοδαὺ (Μοπ). 1, 2, 59; 2,1, [2): ατὯ6 ἀοιηηδῦϊο ἴῃ 

αΌΟΠδΠῚ ΤΘΡΊΠ]Π6 Τ]ΔΡῚ5 ΘΧἐΠηΘβοθηἄδ οὐδὺ ααδπι ἴῃ ΟΠΡΆΤΟὮΙΟΟ ὕ 
--- γδοίουθα ἤδπα ἀαθίατη οϑὺ ϑοογδύθμῃ Πρ υὑδύθπι τηδρ]ΠΟΘη- 

ΒΒ ΠῚ ΠΠὴ οὖ ΠΟΙΏΪΠΙ οὖ Οἰν δ Ὁ] τη ἀιιχῖδβ (θη. 4, 5, 2); οὗ 

ἢδο Πιθουΐαίθ, ᾿ρϑῖαβ βθηὐθηΐα, ἔλα] ρούαϊθθθηῦ Οοἴνγθ8 580 ῬΘΌΘΟΙ ΠῚ 
᾿ΕΥΡΑΠηΙἀ6 ἢ Ταηύαπι αθϑῦ αὖ Χοπορῆοη ἤυ]ο ΓΘΙΡΌΘΙ]1Ο86 [ΟΥΤΩδ 6 
Του ὐδ 18 ΒΡΘΟΙΘ ΠῚ ὑπ] θα οΥἹὺ, αὖ Θατα 1ἢ 501 1Ρ015 ΧΘΠΟΡΠΟΠίβρὶβ Ἰρπο- 
ΤΩΪΠΙΟΒΟ ῬΟύ5. ΒΘ ΥΙ ΙΒ ΠΟΙΏΪΠη6 ᾿παδίδιῃη, οὖ οἰγιίϑίϊβ ἰϑνύδι 
ΒΘΘΡΙα5. ΟΡΡοΒβιίϑιῃ νυν ἀθαμηιβ. Ια. Η6]]. 2, 3, 24; 2.420; 3, 5513. 
“ἅτ 51 γϑυα τη θϑὺ Π60 υἱ ]οϑδπὶ ἀθιηοον ύϊϑη, π60 οὐὔϊδιη ΡϑΙΘΟΥ ΓΗ 
ἀοτηϊπδύιπι ϑοοῦδῦϊ δῦ ΧΟΠΟΡΠΟΙδΙ Ρ]ΔΟΘΥ 6 ρούμϊββθ, τϑϑίαυ αὖ 
ἸΠΘ ΙΓ Δπι5. 84 αυδιηηδπη ΓΘΙΡᾺὈ]. [ΟΡ πᾶπιὶ ΡΥΟθαπάδπη αἰθγααθ 
ῬΓΟΡΘΗΒ5 ἔπουϊύ. 65 ἴῃ ργοιηθα δϑύ. [}{ ἴοοο 1|οὸ (Δ πη. 2, 5) 
ἀ6 τονοοδηἋ!5. δα ΡΥἸβέϊπδιη [ου ἰππἀ1ηθ πὶ ΑὙΠΘΠΊΘΉΒΙΡιι5, ϑοογδίθβ 
ΠΟῚ ΑἸ πηα]δῦ βθη θη θη βαδπιὶ 46 ΤΘΡΟΌΪΟΣ ᾿πϑίϑαγδηάα. Ῥοβῦ- 
αὐδηὰ 101 τησϊία Ἰοοαΐιβ οϑὺ οὐτὰ ῬΘΥΙΟΪ6 46. ΘΟΡΓΡΟΪ5 ΟἸγΙὐα 5 
ΤΩΟΙΊθ5, οὐ ῬΡΔΘο υ δι 1ΠΠ8τὰ Τα] τη Ὑιγύαξθταη δια !ι8 ὁ616- 
Ὀγαυτύ, ααϑουῦ 6Χχ 60 ῬϑυΊΟΪοΒ (5. 14): Νῦν οὖν, ἔφη, τί ἂν ποι- 
οὔντες ἀναλάβοιεν τὴν ἀρχαίαν ἀρετήν ;---Καὶ ὃ Σωκράτης, Οὐδὲν 

ἀπόκρυφον δοκεῖ μοι εἶναι’ ἀλλ᾽ εἰ μὲν, ἐξευρόντες τὰ τῶν προγόνων 

ἐπιτηδεύματα, μηδὲν χεῖρον ἐκείνων ἐπιτηδεύοιεν, οὐδὲν ἂν χείρους 

ἐκείνων γενέσθαι.--- ΟδΘδτη 8118 βαμῃύ 118 τῶν προγόνων ἐπιτηδεύ- 

ματα αυδτη οΙοηϊοῶ ΓΘΙρΡα]. οσιθα 1114 υἱάθοοῦ αυδπα οαπα 
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1115 ἰοοῖβ, ἔστη 1π ὈΥΪΠῚ5 ἴπΠ ῬΘπδίΠθπαῖοο, ἐδηΐορογο ἰδαάαυη 
Ἰβοογαίθβ (6. 51): Κατεστήσαντο γὰρ δημοκρατίαν, οὐ τὴν εἰκῆ 

πολιτευομένην καὶ νομίζουυσαν τὴν μὲν ἀκολασίαν ἐλευθερίαν, τὴν 

δ᾽ ἐξουσίαν τοῦ ὅ τι βούλεταί τις ποιεῖν εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ τὴν 

τοῖς τοιούτοις μὲν ἐπιτιμῶσαν, ἀριστοκρατίᾳ δὲ χρωμένην. Οὐοηΐ. 

ΑΥ̓θορ. 8. 
Ηδπὸ ᾿ἰρτέαι ἐδπηρογδέδτη γ ρα]. Τουτηϑτη, ἴῃ δ ἀΠΊΎΘΙΒΟ ααϊ- 

ἄδπι ροραΐϊο οὐ Πθογίαϑ οὐ ΓΘ ΌΤη ΒΌΠΊΤη8, 564 ΠΟΠΘΒΟΟΥΙθ 5 ΤΏ 6]1π8- 
4.6 ᾿πβυπ{π{15 ΤΘΙΡῸ]. Δαπμη]ηἰδίγαίιο ογαὺ ὑγδαϊία, 5ῖπ6 ἀα 10 ἴῃ 

ΔΠΙΤΩΟ παρα ϑοογαίθθ, “ασπὶ ΟἾΥΘ5. 5105 δ τΤηδ]Ο τη ᾿πϑυϊαία 
ῬΘΥΟΘΔΡΘ γρ]ϑί, ἀ6 αὰο Χοπόρθοη (λίδπι. 4, 6, 12): Καὶ ὅπου μὲν 

ἐκ τῶν τὰ νόμιμα ἐπιτελούντων αἱ ἀρχαὶ καθίστανται, ταύτην τὴν 

πολιτείαν ἀριστοκρατίαν ἐνόμιζεν εἶναι: ὅπου δ᾽ ἐκ τιμημάτων, πλου- 

τοκρατίαν᾽ ὅπου δ᾽ ἐκ πάντων, δημοκρατίων. Αἰαὺ] 6Χ 118, 486 δὉ 

Θοάθη 46 ϑοογαίθ παισδηΐαῦ, οοηβίαῦ θαμὰ 1π οἰγιίαίθ γθροπάδ 
ΒΌΓΤΗΠΗΠΠΊ ΠΕ ΧΊΒ56 7501 8 Π| ; 1 ϑὐαπη δα 6 ΠῚ ΘῈΠῚ 6556, 4] ἰΘρΊ 5 
οἰνια 5 οοἰθιηροῦδί, (τὸν δίκαιον εἶναι νόμιμον---νόμιμον δὲ τὸν κατὰ 

τοὺς τῆς πόλεως νόμους πολιτευόμενον, Υ. ΔΊ Θτη. 4,4: 13). Εἰχ ααϊθυ5 

ΟΟΙΠσἸέαν Θοογαύθιη Δυ βίοου δἰ} ΠῚ, 1. 6. Θ] ἸΒΤΩΟΟῚ ΤΟΙ Ὀ]Ιοδ τ, 1π 
αὐὕϑ 1.501 5ῖγ6 Ποηθϑέ!ο "68. ΒΌΤΩΠΉΒ τηϑρΊ ΓΔ 15 Γππραηΐαι", ορί!]- 
Τὴ 16 108556. Αοοραϊ αποα Μίο6π). 9, 5, 14, βυδαοὺ ΟἸΥΙ 5 ΞῈ15 πὖ 

ΤΔΟΘαΔΘΙΊΟΠΙΟΒ ῬΟΥΠ5 1πιθπίαν δία Πούατα ᾿πβυμξαία βθαπδηίαν ; 
δίψα! οΟΥ απ οϑὺ ΓΘΙΡΟΌΙ]. [ὈΡΠδπὶ ἃ ΓΥΘΟΓΡῸ [Ιηϑυϊπὖϑπι|, ααϑιη- 
αυδπι ἃ νϑίθ 15 γὙ8 1716 δῦ Δρρϑ]αΐδ, ὙΘΥῚ ΠΟΙΏΙΠ15 ΔΥΙβι ΓΔ 8 ΠΏ, 
δίαιθ δᾶθο 80 οὐϊοβα 118. οΠἹρΆΡ ἢ ῬΤΟΘᾺ] Τπηοίδτη {115568 : 1ἰ8 
αὖ ΠΟΙ 560115 80 ο]ΙΟΠ15 ΓΘΙΙΡῸΘΠΟΔΠπῚ αἸΧθυηὐ ἂμ ΑἰΠΘΠΙΘΏ565 
δημοκρατίαν ἀριστοκρατίᾳ μεμιγμένην. (500. ΑΥ̓ΘΟΡ. 24, ΟΥδρ'.. ἀθ 

Υ6Ρ. 1ιδορᾷ. Ρ. 21 5664.) Εχ ΠῚΒ ΠΘΙΠΏΩΙ ἀπθιατη 6556 ροίζοϑὺ απ 
ΘοοΡαίθα [πθΡὺ ὙΘΥῸ5 ἀΥΙβίοουίαθ ἔδυΐζοῦ : δγιβίοογαϊια ϑαΐθτη 
ΘοοΡ ίϊοα ΠῸΠ ἔαϊὺ ἸΠΊΡΘΥΊατη ΑἸ ΠΠΟΥ ΠῚ, ΠΘῸ 6] αβτη 061, 404 ΤΘΡΌΙΩ 
ΒΌΓΗΤΩΔΙΩ ῬϑῈΟΙ5 ἐγδ ο οὗ, ΓΘ ΠΟ. 05 Θχοϊ μα θγθί, 564 ΘΟυ ΠῚ, 41 Οὗ 

7αϑυατὰ οὖ ποποβίδίθιη 701}6 οΟρὑϊπηδύατη ποτηθη ΟΕ Ιπουθηΐ. (Ρ]δύ. 
ἀρυὰ Πιορ. δορί. 2, 82. Οοπῆ, ΟἸο. 46 θρ. 1, 24.) Ταμι θἰϊδπὶ 
Ῥαΐοὺ εχ βάθια ἰδηΐαπι ἃΌθϑββθ αὖ ἢᾶ60 υϑύοογαὐδ ἀθιηοουδύϊδθ 
ΟΡΡοβιία βιὺ οὐ οοπίγαυια, αὖ οατὴ ΟΙΟΠΙ5 ἐθπὶ ΠΙΟΥΘΟΓΡῚ Ιηβυϊξαίο 

ΔΡρυαα αἰἸΒΒΙΠ]Π]ΠΤηΟ5 ΡΟΡαΪΟ5 ΔΡΟΟΒΒΙΙΩΟ Ὑἱποιΐο ΒΘΟΌΤΠ ΙΠΥΙΟΘΙῚ 
Τὰουιηῦ ΘοΟμ]αποίδθ. μα τη τη 81 ϑοογδίθθ, 641 αὐγιππα 8 
Ἰϑο βιαίου θη δατηϊαύιβ θϑί, βίτηα] οὖ ἀθμηοο Αἰ] οᾶτη ΤΘΙΡ. ΤὈΓΠιδῖη 
οὖ ορἐϊπιϑύππι δαοίονταύθιη δα ἀανοῦ, ααστη Πᾶηο οἰ για 15 Βα] αίθτη, 
1ΠΔ τὴ οἰγίατη ᾿ἰρογἐαίθπι ὑπθρὶ τἀν ἢ Εἰ αὐ] ΡΟΙΥῸ ἀ6 Χοπο- 
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Ῥῃοπίθ ἀϊοοπάση ἢ 6 οὐ͵ὰβ βοηϊθηθία οὐϊδηηδὶ ΠΟΡῚ5 Π1Π1] 60Π- 
βἰαρδί, γ6] οχ 115, 4886 46 ϑοογαίβ δὐὐαϊίπιιβ, αἀαδθαθθ '0858 ἱπ΄ 
ΜοΙΟΡΔΒΙΠΡῈ5. τϑίμ]δ, ΘΟ] ΠΡ γ 6 ᾿Ιοογοὺ αα]ἃ 46 ορίμπια ΓΘΡΌΡΙ]ΟΘα, 

βἰαίαοιθ. Ναπι ἴῃ ΟΘοοποιηῖ60 4}1{61" 46 ΔατηἸηΙβυγαύϊοπ ἀοτηθϑίϊοδ, 
αἰβραυίαν ἢ Νύμη ἴῃ ΘΙ ΓΉΡΟΚΙΟ 110 ΒΟΥ ΠΟΙ 8 ΠΑ], 8110 [οου!δατα 
ΘΘΠΘΙ6 υϑι15 οδῦ 7 Νατη ἴῃ ἨΊΘΓΟΠΟ 8|1{61 46 γϑῦὰ οἰγίατη οὖ τηρ6- 
γϑηϊατη ἐο]Ἰοἰναίθ, ἰῃ Οὐγοραβάϊα 8|1Π{6Γ 46 ορίϊπηα Τορυθὶ. ᾿ηδ8- 
ὑποπάδο τϑίϊοπα οχροϑαϊῦ ἢ Νοππο ἴῃ ΠΙ5. οπηηῖ 5 5101 οοπϑίμῦ 
Ουοαϑ᾽ αἷ8 ἔορίθ ρυΐοῦ οἱἹραυομίαθ ποτηΐπο 1Πᾶτὰ ααδιη πι0640 
ΔἀυΙΩΥΑυ πη5. ΔΡΙβίοου ύϊδιη ἀοβῖρπαυῖ, αὐγϑαὰθ τ ΙΡαὉ]. ἴοΥ πιὰ 
ΧοΠοΟΡ ΠΟΙ 5 οουίθ δοίδίθ οὐ ἃ Ῥ ἢ] ΟΒΟΡ ἢ Ἶ5 6 ϑοοιδίϊοο βοῃοὶῶ ΡΓῸ- 

[ϑοὐ5 μαυα διηθιριιο ΒΘ οπ6 οϑὺ ἀἰϊδυϊποία. (Ρ]αῦ. Τθρ. 4; 18; 
ὃ, 5, οὖ 8Ρ. Πιορ. Τιδογὺ. 2, 82.) ΑΒ ἴρ8ο δυύθιη Χϑπορμοηίθ 
ΟΙΩΠΪΠΠῚ ΤΗΪΠ]Π16 ῃᾶ66 ἀπὸ ΠΟΙΏΪΠ8, ῬΙΟΙηΙβοῖι6 βαπύ ἀϑυγραία: αποἃ 
5] παυβαυδιη ἴδοι, Πδα οΡΘα 0116 οϑὺ οαπη ῬΘΟΙ] ΙΓ πὶ ΔΙ] ΘΠ 
106 ]} πὰ ΘΟΠΒΟΥΊΡΒΙΒΒΘ. 60 ΘΟΏΒ1ΠΟ αὖ 5101 ἰαΌθτη δαϑρουρονθύ, οὐ] 5 

ΒΌΒΡΙΟΙΟΠ6ΠῚ τηδχὶ πηδᾶν ΒΘΠΊΡΘΙ" οΤἃ ἃ 58 ῬΓΟΡαΪβαδβο. 
6. 3. καὶ περὶ τῆς ᾿Αθηναίων πολιτείας κ. τ. λ.] Ηδθο οὐϊδτη αὐϊατ6 

5110 Ιοθο τηοίϑ νἹἀθηύαγ ; τὖ Ἰη10ΠππΔ Πα] 5. ΟᾶρΡ. τηα]ῦο ΘΟΙΩΤ ΠΟΘ Π5 

1η ἤπθ ἰούμιβ 1106} οϑϑϑὺ ροβιύαμῃ. 
Φυδο ἀθίποθρβ ΘΧροππηΐα", ΤΩΙ Π5 σης! ογίαβθα οὐ ἰδοιηοϑδ, 

ὙἹΔΘΙῚ Ῥοϑϑιηὖ απ8π ΛΘ Ια δ, αὐξαιηθη ἃθ 486 βαηὺ ᾿αχϑίω οὖ ὑπ θαύδ, 
Π60 Ὑ6]10 15. αἸΒΒΊΤΩΙΠΔ ; ῬΙδοίθυ δ) αποα τη] δι, 1ὔθτη. οοηὐποηΐ, 

αυ86 Χ ΘΠΟΡΠοη 5 Γοραρπδηῦ ἸΠΡΘΠ]Ο. 
Ῥγπηο αυ] θη δαοίοι" ἄθηπθο αἸρτδαϊδιι ἃ οὐ! ΒΟΡῚ 0115 60Π- 

5110, φαοα πηοο Τ᾽ ρϑυμῦ 15 γουὉ15: Καὶ περὶ τῆς ᾿Αθηναίων πολι- 

τείας τὸν μὲν τρόπον οὐκ ἐπαινῶ κιτιλ. Ηδο ἴῃ ρᾶῇῦθ ΠΙΠΊΉ ΠῚ 

ἢ} 5. ΟΔΡ. 1Ππ4 5101 ῬγΟροϑαϊθθθ υἱάθύα πο τὖ Ρ]ΘΌΙΒ 7018. οὔ 
ῬΥΙΥΠ]ΘρΡΊδ, ΤΩ ΘΙΠΟΙ δι οὐ, ΘΔΙΠΠ4 6 οΟηὐ8 ἸΠἸ] 85 ΟΥἸΠηΙ ΠΟ Π65 ἀϑίθη- 
ἀογ οί, 504 αὖ ππίγοϑ6 υἱζυτη ααυοάάδηῃη Τρ ΌΠοαΘ ΑὐπθΠΙ ΘΉΒΙ ΤΩ 
ἸΠΠΔΘΥ ΘΠ5 Πα Π]οαγοῦ, ου]5 ἰδῖηθῃ σᾶιϑᾶθ ΠῸῚ 6 ἀθιηοο 86 Π6Θ6η- 

{18, 564. Δ]ὰπ46 γαρθίθπαάδθ οδηύ. ηαμη 1Ππ4 δῦ τηοτα οὗ 

οαποίαςιο ἴῃ 115 γϑῦυβ8, 486. ἃ βθηδῦα ρορυ απ δαηῦ ΡΟ ΔρΘΠδ86 : 
6] 5616 ὀαῦβαθ ΠΘρΟ ΟΥ απ τηυ]ὐπ40 (τῶν πραγμάτων πλῆθος), 

οὐ ἔθδίου πη θ᾽ θυυαίο. 6015 χρηματίσαι τῇ βουλῇ οὐδὲ τῷ δήμῳ 
ΒΌΒΡΙΟΘΠΊ1" ΘιαΟὔΟΥ ΘΠ] ΤΩΘΙΠΟΥΆΥΘ Υ68116 δῷ 486 ϑριπύμ" ἴῃ βοπδία 
οὗ δρυα ρορυΐτστη, 1. 6. 1π σοποῖοηθ οὖ 1π 7π6110115 : ΒΘαυμῦα" ΘΠΠΤη6- 
ΤΑῦΙΟ ΘΑΓῸΠῚ ΤΟΙ ΤΏ, απ86 84 Τηητ|5 ΒΘ πον τη ΡΟ πθηὐ. [ἢ ἢδ0 
ΧΘΠΟΡΠΟΙ, αὖ ΤΩ1Π1 νἹ ἀθὕα!, ΠΟ. ΟΠ Ἰϑιδϑθῦ ουσϑπι οὗ ΘΧϑΊθη 66]- 

ἰαἰαβ (ἐπιμέλειαν καὶ δοκιμασίαν τοῦ ἱππικοῦ), ααϑηῃ 81101 τηθτηουδῦ. 
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Υ. ΗΨΡ.Ι, 8 5664. οὐ 12; 32,9; Οθο. 9,15. Τυμῃ 46. ΘΟποῖοΠ6 
οὐ 7 Ἃ10115, 486. δηΐθ Ομ ηῖὰ ἢπο ρου πΘδηΐ, ΠΟ δρῚῦ ὨΪΒῚ ΟὈΙΓΘΙ 
(5. 6 οὐ 7), οὐ δάθο οοπηΐιβθ, αὖ Υἱχ αυϊα 5101 γο]αθυιὺ ᾿π.6]Π10Ὶ 
Ροββϑιύ. Ουοά γϑῦῸ δὰ οδυβαθ αὐθποὺ, ρυϊπια 1ὰ (τὸ πραγμάτων 

πλῆθος) γον ἰογίδββθ θβ86 ροίαϊξ. ΑἸΐθγα {Π8 ἀθ ἔβδιϊβ δ ΑΙΠ6- 
ΠΙΘΠΒΙ 5 ΟΘΙΘὈΓαὐ]8, ΠΟ οϑῦ αποά ἴῃ ἀπθιαπι γοοσοίυν (Υ. ϑοΠποὶ- 
661. δα ἢ. 1.); δὖ, 51 συ] αβαῦδηη, οουθ ΧΘΠΟΡΠΟμἐ58. ΠΟ οὐδῦ θϑτὴ 

ΤΠΘΙΠΟΥ ΔΙ 6, 60], 8115 1η ΙΟΟΙΒ, ΘΠ ὉΠΙΥΘΙΒΘ. ἀθουατη ΟΕ] πὴ 5686 

ΤΩΔΡῺΙ [Δ061}6 οβίθηιβϑού, στη ἴῃ ῬΥΊΓΩΙ5 θϑίῳ δίαθ ροηρδβ, 8 
ῬΟΡαΪΟ ΘΘΙΘΌΓΔΥΙΙ 5011085, Βατηπηδ Ουγ8, ἀἸρπᾶ8 οοηδβιββοί. (Υ. ΗἸΡΡ. 
2 οὗ 2. Απδῦ. 5, 2, 9, Ο6ο. 5, 10.) Νοῃπθ ροίϊα8, 51] αα1ἃ ἢδο 1ῃ 
Ῥαυΐθ ΓΘ ΡΙ ἤθη 4616 γο]υϊδβοῦ, απο δα ρ]θΌθπι βρϑοίαιθῦ, 1π 580 Υ]- 
ΠΟΙ5. ΟὈΘυπ ΙΒ ρᾶγίϊπη πΘρ]]ρ ηἐϊατη, ΡΠ ἸΠΔΠΘΠῚ ΡΘΟΙΠΪδΘ 
ῬΌΒΙΙοαΘ ῬΓΟΪΒΙΟπ θα ποίαββοί ὕ (50... ΑΥ̓ΘΟΡ. 6. 11, οοῃΐ, ΒοΠΌπ,. 
ἀ6 οπι. Αἰ. Ρ. 202 Ξ64., Βοϑοκῃ. γο]. 1, Ρ. 226 564.) ΡΓΔΘΒΘΥ Τὰ 
αὐὰπὶ Πδθοὺ ᾿ρβᾶ ῥγοΐα810 οὐ ραὈ]ΙοαΘ Ἰπορίαθ οὖ πθρ]θοῦ! οὐ]ύιι5 
ἀθοῦαμη οδτιϑο, Θχ 1558 νἹἀθαίαγν (Ὁ 6οὐ. 6. 1.}: αἀι88. ἰδηηθῃ ΟἸΊΠΪ8, 
ἴῃ Ποο 1106110 ρῬοίϊιβ 6. 2, 5. 9, Ἰοοα πὶ ϑιασπη Οὐ αἸδβϑηῦ. 

᾿οπίαπθ αυοά δα οΥαΙπθῖη οὐ ρϑιβριου! αίθπη οὐ] ΟἢἾ8. αὐθ πού, 
Πδ60 Ῥαυ ου]α, ΠΟΠ ΤηΪΠ5 βυδρθοίδ οϑῦ αυδπὶ ΓΘ Πα πδι ΠΙὈΌΤῚ ΡΔ18. 

2. ὅσας οὐδεμία κ. τ. λ.}] Θυδα ῖο αϊουπίθι φρο 5. ὃ, οὐ αα]- 
ἀοτη ἰῷ 80 51 ρίαπθ οδ] 5 οϑϑοῦ θὰ απ αἰχοιαῦ; 5. 2, ΘῃΪΠῚ 

οϑὺ: οὕστινας πρῶτον μὲν δεῖ ἑορτάσαι ἑορτὰς, ὅσας οὐδεμία τῶν 

Ἑλληνίδων πόλεων, οὐ 5. 8, ἄθηπο ; πρὸς δὲ τούτοις οἴεσθαι χρὴ καὶ 
ἑορτὰς ἄγειν χρῆναι ᾿Αθηναίους, ἐν αἷς οὐχ οἷόν τε δικάζειν. καὶ 
ἄγουσι μὲν ἑορτὰς διπλασίους ἢ οἱ ἄλλοι. Ἰ)οϊπάο ἐκδικάξειν οϑύ 

γΘΡθαπι, 61Ὸ πυβαπᾶχῃ αὐ! ΧΘΠΟΡΠοη. ΝΊΒῚ Ἰρτία" Θχααϊβιία οἱ 
510 ποίϊο, ν. ὁ. 1165 δ ἤπθϑιη ρου ποουθ, αὐ 6] ΒΓ 041, απ 6 γοῦ 0 
ἐκδικάσασθαι 8. ΤιΘΧΙΘΟΡΤΆΡΠΙ5 ἰπἹθυϊίαν (ΗδΡροοῦ. 514. ἘλγΥ- 
τη0].), τη ρου ρυϑίδπάσμη οριῦ αἰ] α]οαγ 6, απ ἰδηθη ποίϊομθ Χϑμο- 

ῬΠοπύΒ οοπβαθίπο ροβίυϊαι διαδικάζειν, αποά τῃοχ οὖ 886- 
Ῥίυ5. βϑαυϊίαν. ((δύθγαμη 1Π|ὰτὴ Πἰραπμ ἢ ΡΡΟΓΙΡΊηΘτα 1ηΐθι 818, 
ΑὐΠοπιθπβίαμη υἱύϊα ῥδυβυπρὶὺ ϑοογαΐθθ ἂρ. Χϑη. ἴῃ Μεπι. 
3, 5» 16. Οὐηΐ. Ατιδύ. εβρ. ρᾶβϑίτη, 5600]. Αὐιδύ. Νὰ. 2οδ 
οὖ 1210). 

3. διαπρᾶξαι)] Τἰὰ γϑούθ. ΘΟΥ̓ΤΘΧΙΒΒΘ νἹἀθύθ" ΘΟ ΠΠΘΙ θυ α5. Οι]ά 
ἴδτηθη πὰ τῶν δεομένων 5101 γν6}10 ΟὈΒΟΌΓΠΙ, ΠἸΒῚ τη ίδιθ ᾿Ιοθαὐ 1 
τοῖς δεομένοις. 

5. οἴεσθε χρῆναι) Βη πογὰτὰ αα]ἃ Θχουιθαι τη ἢπθ 1106}. Ηὰς 

ὉΒΟῈ6 [Δ Π111} 1067, ΠΘΟ ἰδῖηθη 6Χχ ἀϑὶ ΣΧ ΘΠΟΡΠοη 5, ἀϊχουαύ μοι οὐ 

Θ 



ἰχυὶ ΒΑΚῚΙΙ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΝ 

σοι: 0.6 ἸρΊΡ ἢ. ]. Θχϑρθοίδββϑϑ οἴει ; βθα ὕϑρθηΐθ, πονῶ ῬΘ ΒΟΏ88 
Ρου τη δύϊοηθ, ὈΪ 1.165 (ΥἹΧ ὑδιίηθῃ 0805 Δ ἢ ΘΏΙ]ΘΗη56Ά) Δ]]Οααὶ νἹἀϑύα. 
ΤΘΟΠΟἾαΥἹ] Ἰθούϊο οἴεσθαι χρὴ, υὖ Ἰηοχ ἰδρΊυ 5. ὃ, πὰ] 8 Ι0Ο] β6ῃ- 
ἰθηίδθ δρύαυ! πϑαα]ῦ, Ὠἰδὶ Ἰη 6 ΠΠραύαι! δεῖν, ααοα ἀυγι5 ϑὐϊδτῃ 
ἴογϑὺ (5. 6, ἴρβῦμῃ 1Ππ4 δεῖν, Τϑού!α5, αὖ νἱάθῦαν, ἃ ΘΟΠΠΘΙἀΘΙῸ 

ΒΘο απ). 

6. εἰπάτω γάρ τις κι τ. λ.] Πίδοο ΠΙΒῚ ἀαΡΙ1ο1 ἰαοαηδῶ Ἰαθοιδηΐ, 
ῬΙΩῶ ροϑύ διαδικάζεσθαι, αἰίθγα, ροδβύ δι᾿ ἐνιαυτοῦ, τηϊππ8 Βα Ρ6}- 
Βριοθῷ ααᾶπλ αὖ ἃ ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΗ 5. τηϑππ ῥΡοΐθοία, θϑϑθ γἱαθϑηία!. 
ϑοπίθηθι ἤᾶ 60 6556 νἱἀθύαυ : ΠΙοαῦ ἕο ύαθ56. ἀαΙβρίδιη (εἴποι δ᾽ ἄν 
τὶς ΟΠ η61.) ΠΟ ΠΘΟΘ5586. 6586. αὖ [165 Βἰαύπη (αὐτόθεν) 41]061- 

οΘηΐπ. Ηοο γοῦῸ Π1Π1]1 οϑύ ; ἤδη 51 146η] δἰπητηδῦ ΟἸΠΘ5. Θ556 

αἸ]πἀϊοδηα8, Ρ6 1 ὑούπτα δηπῦτῃ, πα]]}ὦὼ τηοτᾶ δαὺ ἀπ] ύϊοπθ 1πύθι"- 
Ῥοβιία, ΠΟΙῚ ποὺ ἀοθροϑῦ: πθαὰθ ἤοῸ ᾿ρϑτη βα 5. ΤΘΙΉΘ6Π ὉΠ ΥΓΘ 
Ροΐοθϑύ, σαστη πθ πὰπο αυϊάθιῃ, ρ6ι' ἰούπτη δηπαμη 108 ἀϊοΘηΐθ8, 
᾿τ5 ΑἸΡΙΠΊ6 415 βυΠΠοΙαηύ. 

10. δοκοῦσι κ. τ. Δ. οὐ 5. 11.-Αθηναίοις]͵ Ηδθοὺ Τα δαθ ἃὉ ἢ. ]. 

βαηῦ Δ]1Θηἃ οὖ ρου πθηὺ ρούϊαβ δά 6.1, 5. 14: ρῬγΓδοίθ θῶ ̓ πϑρύδιῃ 
ΤΘρϑυ]οη θη οοηθηθηῦ ΘΟ η απ ΠΔΟΙΙΠΊῈΒ5 6. 1, 5. 4-2; Π81Ὶ 

αποά 101 οὐδὺ: ἔστι δὲ ἐν πάσῃ γῇ τὸ βέλτιστον κ. τ. Δ., ἴοο Ι0600 

ϑϑῦ: ἐν οὐδεμιᾷ γὰρ πόλει κ. τ. Χ., ἴῃ αὐὰ ἀϊσίϊοπμθ οἰἴἶθηαιῦ ΤΌΤ ΒαΝ 
δια ]θούιγαμη εὔνους 6. Γαρουψαιη. Οποά δα δχϑιρίῳ αὐ ηθί, ααδθ 
Τη040 Βϑραπαηίαν, βοα, απᾶ6 ἴῃ Ποο [106110 δά ϊονὺ δούοι", ἰΟΘ5. ΠΙΤΗΙΒ5 
Ἰλοιποθαθ ϑὺ ΟὈΒΟΙ 8 6556 υἱάοία: αἀπδπλ αὖ 5506 46. διοίου!β 
τηθηΐθ βῖγθ ὧἀθ ἰρϑὰ οὐδίϊομπθ γὑϑαϊηίθοεδηα αὐἱἀααδιη Βα ΓΘΙΤΘ 

ΘΙ ΘΔΙΊ8. 
12. ὑπολάβοι δέ τις ἃν---οὐ 5664. 5. 192] Ου!ὰ [15 55. 5101 νοῖα- 

ΟΥἿύ δαοίοι", απ] ΘΧ 0515 γοΥὉ]5. ΠΟ Ῥοιβριοθ ραύθϑὑ, ΘΟῃ]]ΟΙ8η- 
ἄπτη Ῥούϊαβ. οϑὺ : ὑπ46 οἰϊδηῃ ἔβούατη 6556 σἱαθύαν. αὖ ἴῃ ΠυΪὰ5 ἰοοΙ 
ἸηὐουῬγϑίδίϊοηθ ἰαπύοροι8 ἀἰβουθροπῦ υἱρουιπη ἀοοίογττη βθηςθηίδθ. 
51 Ἰδοιπϑηη ΒΌΒΡΙΟΔΥΙ Ποού, ἀϊσοπάσμη δῦ δαοίουθιη ἔουύδθβθ 46 
ῬΙΘ 185. Ἰηβοϊθηύία οὐρα Ποποϑύϊουοϑ δ] υβιηο 1 ααϊα ἢ. 1. ἀἸΧΊ556 
αυοά ὁ. 1, 8. 14, 46. 506115 τηοτηογδγογδῦ: τοὺς μὲν χρηστοὺς ἀτι- 

μοῦσι κ.τ. λ., δ αυδθ ἀδίποθρθ μᾶθο τϑίογαί, ὑπολάβοι δέ τις ἂν 
εἶναι τι δεινὸν ἀπὸ τῶν ἀτίμων ᾿Αθήνησιν, ὡς οὐδεὶς ἄρα δικαίως 
αὐτόθι ἠτίμωται : αυδτη ΒΌΒΡΙΟΙΟΠθη ἀοιπάθ τοίου ΠῚΒ γ Ὁ ]5 : 

ἐγὼ δέ φημι κιτιλ. Ηδσο οορίθ οἦαθ [αἴ888. σοηβ]Πὰπὶ ραΐθὺ ἔθ ΓΘ 

Θ Ῥοβίγϑιηβ υϑυ 8, αὔΡΡΟῸ ααϊδὰθ οῷ αὐδ 80 1η1010 Ῥοβαθύαῦ. 

Ῥϑίβθυϑ βοϊϑύ. Οομπῇ, 6. 1,5. 9, 12 οὐ 18, Αἰξαιηθῃ ἢ. 1. ΠῸΠ 50] π1ἢ 

δρύα ΘΙ ῬΟΡαΤ 5βἰγαοίαγα ἀοβι ον απ, 564. οὖ 1ρ88 γβιθᾶ, ααδθ 



ΑὉὮὉ ΒΕΜΡ. ΑΤΉΚἙΝ. ΙχγυἹ] 

ΘοὐοΥἽΒ Βθηὐθηἐίδτη ΔΡΟΥ 6 ἀθαθγ δηῦ, ΟὈΒΟΌΤΊΟΥΘΙη θάτῃ γα ἀυηῦ: 
αυδ5 ἐΘΠΘΌΤ 85 αἸΒΡ6|16 1.6 Πποβίτ πὰ ΠΟῚ ἀἸΙΟΙΠΠΠ8. 

πῶς ἂν οὖν ἀδίκως κι τ. Χ.7] Αὐρυπηθηαῦ!ο ΠμῸ 1Πῃ τηοάπτη 86 

μαθοῦ : ΕἸΘΙῚ πο ρούδϑὺ αὐ τη α]01 1π] αϑίθ Ἰηἴϑιηῖῶ ποίθηξαν ΑὐΠΘΏΙΒ: 
ῬΙΘθ5 θηΐτη 101 τηϑριβυγαύιβ ρου, οὐ Ἰηΐϑηλῖα ὉΠ οΙι ὐῸΥ 1 411 τηᾶ- 
οἸἰβίγαθα ποη Ποπαδίθ [ππρορυηΐυν (ἐκ τοῦ μὴ δικαίως ἄρχειν). Αἰααὶ 

Δ αη46 οοπδίαὐ ᾿πΐϑτηϊαιι ΑΘ 15. ΠῸΠ ΒΟ] Τὴ ῬΟΘΏΘ ΠῚ [ΠΠ556 ΘΟΓΌΙΩ 
41 τηδρΊδγαύαμη τηδ]6 ρου θυ θηὐ, 564. ὈΠΙΥΘΙΒΘ 6] ον ὐα 8 1008 
γ᾽ αδβθηύ, οα]υϑαὰ8 ἀτιμίας ὙΑΥῚ οὐδηὺ ογδάμβ. (Υ. ϑοῆοθμ. 46 
Οοτα. Αἰῃ. Ρ. 74 56844.. ΜοΙ61. οὖ ϑόποθπι. Ρ. 563.) Ηδθο γδίϊο 
αὐαὰθ [α]5ὼ (101 τηθυθίαι", 51 5018. ῬΓΟΡΟΙΙαυ ; Ἱπορία ἢ 15. αὰ88 
βϑαυπηΐαν μηδὲ λέγειν τὰ δίκαια ἢ πράττειν ; ὮδιΘΟ ΘΠη1πὶ 8|16ηῶ βαπύ 
80 Ποὺ ἰοθὸὺ οὖ ἰούμαπιὶ διραπιθηύπμη ουϑηϊάστη τϑάἀἀαηί.----Αὐοά 
ἀθὶπ 46 ργοροηϊα, Ρ᾽ ΘΒ ρου τηδριδίγαίαβ (ὁ δῆμός ἐστιν ὁ ἄρχων 

τὰς ἀρχὰς), ΠοΟ 16 51η6 ἀαδ10 ἔμἰβατη οϑῦ; πᾶπὶ ΑὐΠθη15 Ρ]ΘῸΒ 
ΠΟῚ Ῥοίαογαῦ 416] τηδρΊβυ αὔμβ ΡΘ1 616 ΤΉΔ]01 65, 46 απὸ γαϊρὸ αἸοιίαν 
ἄρχειν. ιὰ ΡΙ]αύ. Μεποχ. ὁ. ὃ, ΡΙαύ. ῬΊιοο. ὁ. ὃ, οὐ 1ρ86 Χϑμῃορῇ. 

Απδῦ. 4; 6. τό, αὉϊ ΟἸΡΙΒορΡ 8 : εἴπερ ὑμῖν ([Αθηναίοις) οἱ κράτι- 

στοι ἄρχειν ἀξιοῦνται. ἴῃ 410 5172] 5101 1086 ΤΘραρπαῦ δαοίου, 
αυσπῃ ὁ. 1, 5. 2, ἀἸοαῦ Ρ]ΘΌΘπῚ τηϑριβυαῦβ. ΠΠΔΊΟΓ 5. ΡΟύΘΠ ΙΟΥΊθΒ 
ΡΘΡἰογ (ἐᾶν τοὺς δυνατωτάτους ἄρχειν).----Ἰ) 6166 5] ΧΘΠΟΡΠΟΗ 
1106 1} ὰπΔ δύαμη ΘΟΠΒΟΙ ΡΒ, 40 ἰάθη ἐθιηροῦ 8 Θατὰ ΠΟ ἔθ οῖβθ8 
βίαθαθη μη οὐ Νυπὶ δηΐθ θχρθα!]οπθη 1η Αβίδιη ἢ ΕΣ ΘΗ ΠῚ 
Ῥγδθίθυ αιδπη απο 18π| ΟΒὐΘηἀἸΠπη5 ΟΧ ἴρ850 [106110 τϑοΐθ οοΠΠ]ΡῚ 
ΘῸΠῚ ροβύθα 501 ρύσῃ 6586, 51 18π| δια ὙΘΥΙΒΙΠ1116 οϑῦ ΧΘθΟΡΠοη- 
ἴθιη δηΐθ 1Ππ4 θη ραβ α]] τὴ ΠΌΤ τὴ ΘΟΠΒΟΙΊΡΒ1556, ΤΏ]Ώ]ΠΊ6 ΟΠ] ΠΩ 
οορτίαγ 6 Ῥούαϊὑ ἀ6 6] αϑηηοαϊ ΠΌΤ Ο, 40 ῥα υ 15 ἸΘΡῚ 15. 56. 1ΠΙΠΠ]ΟΌ ΤΩ 
οβύθπαθυθύ, ΒΙΌΙα 16 Ῥ ΔΘΘΘυ ἢ 60 ἰθῃρο 1.8, 6110 ΤΊΔΧΊΤΠΘ 5656 86- 
ἰαθαῦ Ῥ]ΘΌΙΒ οὖ ἀθιημδρορουπι Ιοθηὐϊα, Ῥ] ΓΙ ΠΟΥ ἊπῚ Οὐἄϊαπη αἰατθ 
ἸηνΙΙδῖὴ ΟΟποϊίεμββοῦύ. [)6 60 ἰϑηθῃ ΠῸΠ δϑὺ απο ἀπ: ΘΠλᾺ 
106 ]]ὰ τὴ 6586 βου ρύθτη 80 60 αἱ 851 1056 οϑβϑδϑῦ ΑὐΠΘΏΊΘΠΒΙ5, οχύσᾶ 
Ῥδύγιατη ἀθροιϑὺ; 810 α1Πη ΘΠ1πΔ ΔὈδιγ ἄστη {πἰδβϑὺ δαοίοσθμι, ααΪ5- 
615 οϑϑϑύ, ἴὑῶ αἸΘΘΥῈ : ὅστις δὲ μὴ ὧν τοῦ δήμου εἵλετο ἐν δημοκρα- 

τουμένῃ πόλει οἰκεῖν μᾶλλον ἢ ἐν ὀλιγαρχουμένη, ἀδικεῖν παρεσκευά- 

σατο, καὶ ἔγνω ὅτι μᾶλλον οἷόν τε διαλαθεῖν κακῷ ὄντι ἐν δημοκρα- 

τουμένῃ πόλει ἢ ἐν ὀλιγαρχουμένῃ (6. 2, 8. 20). 

Θ62 



ΌΜΜΑΒΊΙΑ. 

ΒΕΙΡΌΒΙΤΟΑΙΝ ΤΑΟΒΘΑΒΜΟΝΙΟΒΌΜ. 

ΤΝΒΤΙΤΌΤΑ Τιγουγρὶ 46 ΘΟΠ]ΡΊΟ ᾿πθαπ60 οὐ 46 ῬγοοΥ δύο! 6 ΒΟΌΟΪΙ5 

(ς. 1). 106 Ῥιυθεόσαμι οἀποδύϊοπθ. αδύθητιβ ΓΥΘΌΤοΙΙΒ ΘΙΠΟΥΌΤΩ Τηδ8- 

ΟὈΪΟΥ ΤΩ ΘΟΠΟΘΒΒΟΥΌ (ς. 2). 1)6. Δαο]θβοθηύαση αἸβοιρ! πῶ (6. 3). 6 
ἸηΒθ1ὕι18. ὙἸΓΌΥΤΤη δῦ ΡΥ Ουθούϊου απ δϑίθίθ (ς. 4). [06 ῬΒΙαΙ115 βῖνο ἀ6 

οοηγίοῦι ῬαΌ]ΙοΟο. 1)6 ΘΟΥ̓́ΡΟΥΒ ῬΥΙῸ Τη040 ΟἷΌΙ ΘΧΘΓΘΘΠαΟ (ς. 5). 6 

οατδ οὖ τ 811 ΘΟΤΩΤΉΠΠΗ] [ΠΟΤ ΌΤΙ, βου σου οὖ θΟΠΟΥπΠ (6. 6). ΤΡ ΘΥῚΒ 

ΠΟΤ ΗΠ Ὸ15. ΟἸΙΉΠ6 ΠΟΤῚ βύπαϊατη ᾿ηὐογαϊχιῦ Πγοῦγριιβ, οὖ θῶ 5018 ΘΧΘΥΟΘΙῚ 

7πββϑιῦ ααϊρὰβ οἰγιύαῦ5 ΠΠΡουῦα5. οοπδύαῦ (6. 7). ΟΡ Θδαϊθηδιδτη τηϑρὶβύγα- 

ὑλρτι5 οὖ Ἰθοῖθτιβ ρυϑοϑύδ 8:8. τη 8115 ΤῸ Ρτι5. ΤΥΘΌΤΟΊΙΒ. ΤΩ ΡΥ Θβϑιὺ ϑρδγ- 

ὑθη185, ὕππι διούον!ἑαῦθ ΡΟ ]π15. ΤΠ ΙΡΒΙΟΙ (6. 8). Ἰρηᾶνοβ οὖ ἱπη0611685 

ἸΘΡΏΟΤΗΙΉϊδ, ΠΤ] 01011015 ΘΘΠΘΙῚΒ ποίαν! ΓΙ γουγριιΒ, 8660 αὖ ΠΟΙΏΪη65 Ποπ6- 

βύδιη τηουῦθι ὑπ}1 γιύαθ ργϑοίουγοπῦ (6. 9). [906 [πα 1ο10 βθαθα8. ἴῃ 

ΒΘηδῦΠ) ἰΘΡΌΠΕ ΙΒ. Βα θθαπμο., αρΙ θη ΤΟΥΘΌΤΟΊΙΒ. ΟΥΠΠΙΌΤΙΒ. ΟἸΥΙΌΤΙΒ 

Ὠροοβδι δύο ᾿πηροϑιῦ ΟἸΏΠΘΒ. ΟἸΥ1]65 σίγα θϑ. ΘΟ] 6 ΠῚ (6. το). [06 8οῖ8 

Τιαοομῖοῶ (6. 11). [)6 Υὰ οδβίγθηϑὶ (6. 12). [96 δϑαοίογιαῦθ οὖ τη Υ6 

ΓΘΟῚΒ 1Π 6110 οὖ 46 ἰούω 6111 ῬΌΓΘΠΟΙ γϑύϊοηθ (6. 13). 1906 ἀδργδναΐδ 

ΤΟΥΘΟΓΡῚ ἀἸΒοΙΡ]]ηδ (ο. 14). {υτα οὐ Θοτητηοάδ γρῚ5 οὖ ρδούδ 5] ΠΡῚ15 
τη ΒΙ 115 ἃ ΓΕΡῸ οὖ οἰγιύαΐθ γοπογδύδ (6. 15). 

ΒΕΙΡΟΒΙΙΟΑΝ ΑΤΗΒΝΙΕΝΒΙΌΜ. 

ΤοσοΥθ ᾿πϑύϊσαιῦ ῬΟΡαΪαμ. ΑὐΠΘΠΙΘΉΒ6 ΠῚ. Ο81Π64 6 Τ68. ΘΟΙΏΡΟΠΘΥΘ, αὖ 

βύαθαμη ῬΟΡαΪ Δ Θ πὶ οοηϑουνοῦ, [96 Βϑύγουαπι οὖ ῬΘΥΘΡΥΊ ΠΟΥ] ϑρυά 

ΑΥὙΒΘμΙθη565. οοπα!!]0η6. οουτηθηΐα ααδοάδιη ΒΟΘΟΥ 186, ᾿π]6 1 α Ὁ15 

οὐ ργανιύαςβ ΑὐΠπθηϊθηβίθτη. Οὐ ὈΟΩΪ ΥἹΙῚ 1 Β00115 ΟἸγΙΘΌΡτ5. 8, 

ῬΟΡαΪο Αὐμθηῖθηϑιὶ γοχθηῦαν. ΦΟΟΙΒ. ΟὟ ΠῸῚ Οοποθάδίαγ αὖ 5088 

Βαθοδηῦ Ἰθροϑ, δῦ οασ Ἰατῶ οορϑηΐθι ρϑύθιθ ΑὐΠθη18 (6. 1). ΟΒΟΌΓΠΙΒ 

Ἰοσαύπβ ϑαούου. 48. ἐθυυ θυ θ 5. ΑὐΠΘΠΙΘΉΒΙπτ ΘΟΡ115 οδύθητῦ απδ6 ΘΟΙΩ- 
τηοᾶα 1115. ῬΙΟΠΟΙΒΟΘ 1 6. ΤῊΔΥΪΒ ᾿ΠΠΡΘΡΙΟ. (ὐΟΙ ΤΠ ἶΪῶ 51:06. ΡΕΌΠΟα 

απδοάδμῃ δα ἀϑῖιτὰ [γιοῦ ΡΟΡᾺΪΙ ᾿πϑυϊυαΐᾶ. Ππγϑθ ἀθ ΟΠ ΠΊΟΟΙ5 6 

ΤΩΔΙῚΒ ΠΏΡΟΥΟ. [ἢ ῬΟΡαΪΔΥΙ Πρ υο οράογῶ [8 ΟῚ }1πι5 ᾿τη ρα 6 γἹο]ϑηὐτι: 



ΝΌΜΜΑΒΙΑ. Ἰχὶχ 

4αδηι ἴῃ ῬδπΘΟΥατὰ Ρυϊποῖραύι. ῬΟΡΌΪι5 ΡΘΥΒΕΓΙΩΘῚ οὖ μη] ἀ1οὐ15 ὩΗΊΟΙ 

βηἶῦ απο5 οὐἱύ (6. 2). 106 οδιιβ15 Θα1 5001] αἸΠΠ σα] ον ΑὐΠΘ ΠῚ 15 βαστη 

οομβοαιϑηῦαν. [ἢ ΒΘ ΙΠ]ΟΠΙ 5. Δ] ΔΤ πτη οἰγτςαύστη αιἃ5 Ῥοτίθ5 ἐπθαῦατ 

οὖ ὑπουὶ ἀθθθαῦ ροραϊαβ ΑὐΠθμΙθηβ5. αδουιθαν 8. ἀθῃποογ 186 {ϊπη6}- 

ἄππι 510 8Ὁ ἀτίμοις (ς. 3). 

ΘῈ ὙΟΡΙΘΑΙΒΌΝ ΤΠΡΉΤ. 

Π6 ἐδγὰθ Αὐίοαθ παύστα δ σὑϑαϊθαθαστη τϑῦϊομ68. διροηδ8. δρίδθ 

(ς. 1). 1Τὴ6 τπιοάο διρ Πα] πατηθτθτη ᾿ΠΟῈΠΠ]]ΠΟΥτη (6. 2). 1)6 οοτη- 

τη0615 4π86 5᾽ηῦ οομοθάθπαδ τηθυοδίου τι τπιῦ ΘΟΥῸΠ) πορούϊδ, οἰ για! 

Ῥγοβὶπύ (ο. 3). 106 δρϑη οα!πδγῖιτη ἴῃ Αὐδίοα ΘΟΡ115. αομιοᾶο ὃχ 

ΔΥΘΟΘ ΒΕ ΠΟ ἸΠ15 ἔτ ούτπιβ δα σϑῖῃ ΡῈ]! οὍτη τϑάϊτ ροβϑύ. Βοϑροπάοί δὰ 

εδ' 4886 415 τηο ὁ αἸοὐΙ5. οὖ Βα ρθυϊοσθτ5. ορροπδῦ (6. 4). Δα ἐποηάδ 

γϑοῦρα 18. ῬΡᾶ66 ΟΡ 5 6556 Οβύθη Ππ. (6. 5). (ΤΠ ΠΟ ἸΟΥ Δ ΘΟΙΩ ΠΟ 48, 

Ρευΐθοῦβ σοθτιβ 1115, 46 α]ριι5 αἀἸούπτη εβύ, δα οἰ γι αὔθη το πηδαύαχα, 

Δἀἀπθα 6 ΠΟῚ 51π6 Πππτηϊη6 ἀθοσιση ᾿ἰϑύα 6556 ἸηΒ Ππιθη68 (6. 6). 

ΗΙΡΡΑΒΟΗΙΟΙ. 

Θατητη δ ϊτη ΡΟΥΘ ποτα Οἰἶποῖα τηδοΊ ΒΥ δααϊ πη. πογηοάο 

ΤΔΡΊΒΙΟΥ ΘΟΕΪΓΠΠΠῚ ῬΟΥΠΟΟΥΘ Ροβδὺ πὖ 510 7ιιβύτι8 δα α] 1 ΠΙΙΠΊΘΙΤΙΒ, 

Θ4ῸΪ ΘΟΙΩΙΠΟΩΙ, ὈΟΠΙ οὖ τηοα 6801 Θαπῦδβ, οὖ ῬΥΟθΘΌ1]65. {γα (ὁ. 1). 

Τ)6 ογαάϊῃθ δααϊίαση δα 11 ΠΟΥἂς ΟΥΩΠ15 ΘΘΠΘΙῚΒ ΘΟ] ΘΠ ΟΥτὴ (ς. 2). [ὴ6 

ΤΟ η6 οὖ οὐ πη ἀθουυβι στ τη, απ 8. ΤῈ ΤΟΙ οὖ ΡῸῚ οὙτη δ 518, Ρ87- 

{τη ΥΘ]ΙΟΊΟΠΙΒ. ῬδΥὔϊπι ᾿αβύγ δ] 0015 οδιιδα, ᾿ηδυπϑπδο ϑαηὺ (6. 3). Πὴ6 

10] ΠΟΤῚ 15 ἴῃ Ὀ6110 ἔβοιθη 15. Ὑυῖδ ργδθοθρίβ Ὀ611 οαπΐθ ρ 6 ΠῚ], ἀρίϑ 

τηϑΧΊΤη6. ΘΟ 5. οχῖρτβ (6. 4). αν Ποβέϊατη ἀθοὶρ μου αὐίθϑ 

(ς. 5). υοτηοάο ἀτχ εἴἥοθυθ ροββιῦ τὺ οὐ διῦογα οὖ δποζουϊίαίθ ἀρυά 

5105 γαϊθαῦ (6. 6). Τ)οοσοίαν δάνθγβιιβ ποβίθβ (ΤΌ Π05) ΟΡ5 6586 

τη ΟἸΒγο Θααϊξατη ἸΠΡΥΪΤΩΪΒ. ῬΥΠ ΘΗ Ι οὐ ο8]1140, 41 5.1 ροξοβίδξθμ 

Ὡππ πδπ ἴαοϊαύ, πο 6 ῬαΡΉ 86 αἸΒΟΡΙ 11 Ῥδιιοϊἐαύθυη βαδιη ΘοΤητη ὐδΐ, 

56α Ἰου!θτιθ ἸΠΟΟΤΉΤΉΟ 15 Ποβύθϑ ἔαυ]σϑῦ ΘοΟυ πη 16 υἶτοβ ἔγαηραῦ (ο. 7). 

Τηξογροβιΐα οοπογίαίομθ 844 Θχθυοθημἀδ85 δυίθϑ τ Ἱ] 1186 ΓΘΥΥΘΘΙΤῚ Πθοθϑ- 

ΒΒΤΊΔΒ. ΘΟΠ ΙΒ 1 ΒΕ ΡΘΥΙΟΥῚΒ ΘΘΠΘΙῚΒ ργδθοορύα. Θυ]α ἔβοϊθπάπτη βἰὐ 

αὖ Δάνουβθιβ δα 685 ῬΑΡῚ ΠῸΓΠΘΙῸ [8 ]ΠΠοὔον ἀθοογίοθβ (ο. 8). Φαοιηοάο 

τη 1}]6 Ὠοταϊπιτη δαυαϊἑαίιβ ΑὐΠ ΘΠ ΘΉΒΙθτι85. ΘΟ ΠΗΟΙ ροβϑιῦύ. ΟἸδαβα]δ8 ΙοοῸ 

Ρἴα5 ἀθοσαμι οαἰίιι5 Θοτητηθη δία (ο. 9). 

Ὲ ΒΝ ΒΟΌΕΒΤΕΗΙ Τ118Ά81. 

Θυομιοάο 6415 Ἰπἀο]θῖη ΘΘΠΘΥΟΒῚ ΡῈ} βρθοίδυ ἀθθθαῦ, μ6 οἰγοισηνο- 

ηἰαύαν ἴῃ ουηὐϊομ (6. 1). [)6 ϑαἀποθηα!]5 ρῈ]115 (6. 2). ὴ6 γϑίίομθ 5ρθο- 



Ιχχ ΒΌΜΜΑΒΙΑ. 

δα] 641 γϑούου!β (6. 3). [06 ουγὰ ᾿ρβίπθ ἀομηῖηὶ οἶγοθ Θαιαπμι (0. 4). 
1)6 οὐτὰ οὖ ΠΘΡῸΪΠΒ ΘΟ .]ΒΟΠΪΒ (6. 5, 6). Τὴ6 τϑύϊομθ θαπαπὶ ΘΟΠΒ0ΘΗ- 

ἀθμαϊ οὖ ἀ6 1ῃ8146Πη641 γϑύϊομθ. 1)6 ὙδΙῚ5 ΟΌΥΒΙθα5, αα10Ὲ8 ΘΟ 

ορογίθῦ βχθυοοα! (9. 7). αοιηοάο βασι 50 δα θη τιβ αὖ ὑγϑμββι δῦ 

ἔοβθδβ, ἀθουγγαῦ θ6 1 ἀθο]ν18, ΘΧβι δῦ 1ῃ τηοηΐδπϑ. [)6 ΤἈΓ]Ο0Π6 τηθα!ϊύδ- 

ὑ1οη 5 ΘΟ ΘΒ 5. δα Ὁ6111 ἀϑῦπι, οὐ τηδχῖτηθ 486 ἃ ὈΙΠ15 Θα ΘΙ 5. Πδπο 
δ Το ΠΟΥ ροβϑιηὐ (9. ὃ). Βα] ἴθυοοθβ ἡποιηοο βἰηῦ ὑγδοίθηα! 

(.. 9).Ψ. 106 ἔγϑηϊ ταύϊομθ οὖ θὰ δὰ θα] Πα ιύατη οὖ βρθοίθιη ἰουτηθῃ- 

ἄδιη (6. το). αὶ Θά] οὐ ἀπομηοᾶο ροββιηῦ θυ ἸσῚ, αὖ Βα θ1πα 6 δηΐο- 

ΤΊΟΥα Τ]ᾶΡΉΪΠ66 1η αἰύαμ) οχίο!]δηῦ (6. 11). [906 ΔΥΙΩΒ. ΘΑ ΘΒΌΓΙθ5. οὗ 

ἀ6 Ἰϑου]ου ΠΩ τη Ἰββίομο (0. 12). 

ΟΥ̓ΝΕΒΟΎΈΨΤΙΟΙ. 

Οὐττηθπηἀαὐϊο γϑηδῦϊο]θ. 80 ᾿ηγθηύου 8 6115 οὖ οα] ΟΣ 15. ΠοΙη]- 

ὨΪθα8, ΘΟ ΠῚ ῬΥΙΠΟΙΡΟΒ. οαπη ἰαθ νἱγῦα 15. ΘΟΙΗ ΘΙ ΛΓ δη 1 (6. 1). 
8115 νϑηδίοι" ἰθρουτη Θ᾽ 5616 ΤΩ] ΠἸδύοι Θ586. ἀοθθαῦ οὖ ααϑ !ϊῶ τούϊα 

(ς. 2). 106 ἀαρ]1ο1 οαπατη (0 ΡΟ ἸΟΤ 1) ΘΌΠΟΙ 6, (βίου! οσατη οὖ να]- 

ῬΙΠουιη, οὖ 46 ὙἹ0115 ΘΟΥΌΤΩ 1η [ουτηδ οὖ δια ΘΟΙΡΟΙῚΒ οὖ 1 τϑύϊο 6 

Ἰηγ ϑυρ Ό]ΟΠ18 (6. 3). [06 νἱγύα 5 οδηασα ἴῃ ΠδΡΙῦα οὐ ἰουτηδ ΘοΥ- 

ῬΟΥΙΒ οὖ ἴῃ τϑύϊοηθ ᾿ηγθϑῦρθη 1. 0 ἰθιηροῦο οὖ 486 1ῃ ἰοοδ ΟΘΠ685 

Θχϑιοι α 015. οαδα ἀοτηο οδάποὶ ἀθρθαμὺ (6. 4). [06 ἸΘρογιτη γὙοβυϊρΙ]5, 

ΟΕὈ1]1, Τουτὶ οὖ πούατα. Τδπριυηύαν ααϑοάδιη ἰΘρῸ5 νϑη δύ η185 : ἀ61Π66 

ΘΧΡΟΙΙαΙ 46 ΘΔ) Ὑ]ΠΟΙ]15 ΓΘ] πα 16 οΥὐμαῦμπ οὖ 446 ὑθιροῦα ᾿ηγϑδύϊ- 

ΘΆΘΙΟΩΪ Ἰδρούατη ἃρίο (6. 56). [ὴ6 πεθιύα οὖ οἵἥοϊο οαβύοα!β γϑύϊπτη. 1)8 

Βαθιῦα νθηδύου!β οὖ 46 ὑούω ᾿ηνοϑύϊρϑ 41, ῬΘΥΒΘΟΘΠΑῚ οὖ ΘΘΡΙ ΘΠ] ἸΘΡΟΙῚΒ 

Ταύϊοηθ (6. 6). [06 οδύα]5. ῬΥΘΟΡ δ Π15, θα ποδ Π15. οὖ ᾿ηβυϊθαθη 15. δά 

γϑηδηαμη (6. 7). [06 ἸΘροΥ θα νθηδ 15 Ρ6 1 ΠΙθηθιῃ (6. 8). 6 Πίη- 

Ὠ1]15 οὗ ΘΟΡῚΒ ὙΘ 8615 (6. 9). [06 ΔΡΙῚΒ Ὑθη8 6185 (6. το). 106 σϑηϑῃ- 

α15. Ἰθομῖραβ, ρᾶγ 15, Βἰτα ] θαβααθ Ὀ611ὰ15 (6. 11). 106 αϑὰ γϑπδύ! 15 

8 ὈΘΙ]ὰπλ. 1[)6 πϑῖι νθηδύ 15 δ ὑπο η 8) ΤΘΙη [Ὡ}]]]1ΘΥθῖὴ οὖ 86 δχοῖ- 

ΘΘΠαδ ΟἸΠΠΘΙη Υἱχύσύθμη (6. 12). [Τ)6 ΒΟΡΠΙΒ015, γϑ 15 Βαριθηύαθ οὖ 

γιγύα 5 ὑγϑάθηάδθ ῥγοΐ βου θαΒ. Μομθηΐαι ᾿ᾳυθη68. 6 ΘΧΘΙΏΡΙΌΠ 

ΒΘα ΔΉ ὐτ1 ΘΟΙΤ 611 ΥΘΙΡ. ΘΠ] θίγῃ. ΠΟΙΆΪη6 οὖ ῬΆὈ]1ΟαΒ. οὖ ρυ1- 

γϑύδβ Ῥθοαηΐα 5 ΘΌΣΙρ αὖ, οὐ αὖ γθηδύϊομβ ρούϊαϑ αἸΒΟΙΡΙΙηῶ δα νι αύθι 

Ρϑιδηάδηι αὐδηΐαϊ (ὁ. 13).] 

τον 

" 



ΑΘΕΝΌΑ ἘΤ ΟΟΒΉΈΉΙΘΟΕΝΔΑ. 

ΡῬγδοίαν. Ρ. Χ. δηίθρϑῃ. ροβῦ νοσαϑιι[ὶ5 δ46 γοροέϊέινην. 
ΤΌ. Ρ. Χχ. 19. ΠΑΡ ΘΠ ὈΘΡΡΊαΒ] 1... Πα ΘΙ ὈΘΡΡΊΌΒ. 
ΒΕ 0: Σπιῖν- υ1}: 45] 7,» 12. 10. ποραμ.] 1... παραμ. 

Ῥι τ. )6 ϑϑραγίαποναμη ὙΘΡΌΌΪοω οὐτη ἔραούι. ἰθρθηΐαν α89 
ἀἸββθυ θυ ηῦ ΔΡΠΟΙάπΒ ἴῃ ΑΡΡοπάϊοο 1. δά ΤΟΥ 415. το]. 1, 

Ρ. δα. ἰογῦδθ 525-522, οὐ α. Ὁ. Τιϑ5 ἴῃ Μάαβοὶ ΡΠ110]. γο]. 2, 
ΡῬ. 238-71. Θυουππι 46 Αἰΐουο ΑΥ̓ΠΟΪ ΔΒ ᾿. 521: “1 15 αππ|8 {{86, 
85 Μτ, [6 νἹ8 Πὰ5. ΟὈβορυθα, ὑπαὺ {πΠ6 ραγίδηῃ οοηβυιαθοη, θυ Θ ἢ 
τι πουύ γϑίθρθμοθ [0 ἐπ 6 ΡΘΙΊΟΘΟΙ, νγὰβ ἃΡ᾿βίοουίιοαὶ ταύμου {μη 

ἀοιποογαύιος!. Βαῦ Π6 γα] ΟΌΒΘΡΥΘΘ. 4150, ὑπαῦ ϑρανία εὐαϑ δῃ 
ΟἸἸΡΑΡΟΠΥ ὈΥ γϑᾶβϑοη οἵ 1.5 βι θ] οὐ οἰαββοβ; “ἴῃ οὐάθι" ἴο τηδὶ ἰδίῃ 

15 ῬΟΥ͂ΘΙ' ΟΥΘΡ ὑΠ686, 1ὖ τᾶβ ΠΘΟΘΘΒΑΡΥ ὑπαῦ {ῃΠ6 σογθιπηηθηῦ 
ΒΠου ἃ Ὀ6 το] ΠπὐανῪ ; ἃπα 1π ΟΥ̓ ὑπαῦ ἐπ σογθιῃητηθηὺ βῃουϊά 
6 τη πὐαΎ, ᾿ὖῦ τγὰβ ΠΘΟΘΑΒΑΥῪ ὑπαὺ τῦ Βῃοι 4 6. ΟΠρΡΑΓ ΟΠ ]οΔ]." ἢ 
ἀο ποὺ ὑπῖηκ ὑπαὺ {Π15 ἀἸἴθυ 5. βυ Ὀϑίδη θα} }γ ἔΓΟΠῚ ὑΠ|6 ὙἹΘῪ ΟἾγΘη ἴπ 
{Π15 Θββδὺ 85. ΟΥἹΡΊ Πα ΡῸὈ]ΠΒΠ64 ; ΔἸΠορ 1 Πα ρϑρῃδρ5 ἰαϊᾷ 
ἴοο ογϑαὺ ἃ βϑ"θβδθ οἡ 6 ῬΟΥΘΙΒ ΘΧΘΙΡΟΙΒΘα 1ῃ ὑΠΘΟΡῪ ὈΥ {Ππ6 
ΘΘΠΘΡΑΙ ΒΒ Ϊγ. Ὑοῦ ἂἃβ Μίι. 6 15 8]|1|Ὸὸτ5 ὑπαὺ ““ ἰοσαζίψ {ῃ6 
ϑραρίδη ρουθηπηθηὐ γγἃ8 ἃ ἀΘΙΠΟΟΥΔΟΥ͂ ; αὖ Ιῃ 5Βρ|γ1ὖ, τη {π6 ργ86- 
{104} οἴἴβθοὺ οἵ 15. 1Ἰηϑυιυθιοηβ, 10 τγὰϑ δῃ ΟΠΡΆΥΟΠΥ,7 Ρ. 59; ἃπά ἃ8 
ἢ6 Δοϊςκπον!θαρθβ αἶβδο ἐπδὺ {Ππ6 ἃποϊθηῦ τα! θῦ5 Πᾶγθ ΟΔ 16 10 ὈΥ͂ 
αἸΠορθῦ πϑηηθθ, ἃπὰ πᾶν ἀποὺ οἷζοπ ου [105 ἀοιπμοογδίϊοαὶ 

ΟΠδδοῦθ ἃ5. Ὀθίπρ' ΠῸ 1685 πηδυκοα {πδῃ 105 Διδίοογίϊοαὶ, 850 
᾿ῦ ἀοοβ. ποῦ Ἀρρϑᾶῦ ἰο π|6 ᾿ἰπϑοουγαίθ ἰο 5840, ὑπαὺ 105. ΡΟ ΪΥ 
ΟἸ ΘΓ ΟΠ1οα] ΟΠδΥδοίο 15. 566 η ἴῃ 105 ΤΟΙαίοη ἰοὸ 15 Αομαδίδη ϑαὉ- 

76οίβ; ἴον. ον β ὑπθῖῃ ἰὺ νγὰθ ἃ τηθ 6 ΟἸΙΡΆΡΟΗΥ ; ΠΟΘΙ ἃ 5. 1Ππ 
1561, αἰ Πποὰρ ἢ ΟἸΡΆΡΟΠ]Ο4] ἃ5. οομηραῦ θα τ] ΑΥΠ6Πη5, γοῦ 1ὖ γᾶ 5 



Ιχχ! ΑΡΡΕΝΌΑ ἘΠ ΟΟΒΒΙΘΟΈΕΝΔΑ. 

ποὺ σιπουὺ 500} ἃ Πηχύαρο οἵ ἀβθιημοουδου ἃ5. θη 164 1ὖ 0 {16 
ὨΔΙὴΘ οὗ ἃ τηϊχϑα ρουθι ππιθηΐ. 

Ῥ. 12. δηποί. δά 5.6, ν. 8. τᾶ 0Ὸ} 1}. Ὁ οὖ τηᾶῦρο. Τίδαμπθ ἤοο 
ΤΘΟΙΡΙΘΠ απ ΡγῸ μεγαλείως. 

Ρ. τό. 5. ὃ, ν. 8. ἐλάττους] Ν. ργδοῖ, ῥ. γ11], 9. 
Ῥ.21. ἴῃ γ81᾽. 50}. Υ. 2. εἶρξαι) 77. εἷρξαι] εἴρξαι Μ., αὖ 12, 4. --τ' 

γ. 4. καὶ ἄρχειν] 1... ἀεὶ ἄρχειν. ---- ἀηπού. δ 5. 4. ἱκανοὶ] ΕΔ Τὴ 

ΑΠπ85. 2, ό, 19: Οὔτ᾽ αἰδῶ τοῖς στρατιώταις ἑαυτοῦ οὔτε φόβον ἱκα- 

νὸς ἐμποιῆσαι, ΤηΘ ΠΟΥ 65 ῬΙΓΔΘΟαΘΥ απ ῬΓῸ δυνατός. ὺ ΗδΙΟΔΟοΙΙ 
7, τι: Οὔκων ἐξαναχωρέειν οὐδετέροισι ἱκανῶς ἔχει, ΠΟΠΠ}}1 δυνα- 

τῶς. ῬδΏ]1Ο δηίθ 5. 35 ΡΓῸ ἔχει δρύϊιβ βϑὺ ἔχοι, ὑϑπα αϑτη ΘΧ τηθηΐθ 

ΤΙΥΘΟΡΡῚ ἀἸοίαμη. 
Ῥ. 25. διποῦ. δά 5. 8. ἔππαρίαβ Εἶχο. Ρ. 59, 15. δά. Νιθθυν.: 

Τίς γὰρ οὕτω περιβόητος ἅπασιν ὅσοι λόγων ἥψαντο καὶ κατέλιπον 

λόγους ὡς Λυκοῦργος Λακεδαιμόνιος ; ἐς ὃν καὶ ἡ τοῦ θεοῦ μαρτυρία 

διὰ στόματος ἅπασι θεὸν ἄντικρυς ἀνακαλοῦντος ἐπὶ τῷ θεῖναι τοὺς 

νόμους. τίς δὲ τῶν ταῦτα εἰρηκότων ἑτέρῳ συμφέρεται περὶ τῶν ἡνίκα 

ἐτίθει τοὺς νόμους χρόνων; ἀλλὰ πάντες, ὥσπερ οἰκίαν ἢ στῦλον 

δοκιμάζοντες ἢ τι τῶν ὁμοίων, ὅτι μὲν ἔστι καὶ γέγονε συντίθενται καὶ 

κατανεύουσι, περὶ δὲ τοῦ πότε (ἀπορίᾳ Δα ἀϊ0 ΝΙΘΌ.ΠΥ15) παντοδαπῇ 
ἐμπεπλήκασι τὰ βιβλία. 

Ῥ, 26. 5.2, Υ. 2. χαλκὴν] 7. χαλκῆν. 

ΠΡ ἈΠπΟ ΔΓ 5:0: ν. 2. 11] 7 

Ῥ, 42. δῃῃοῦ. δά 5.2. [ἢ Ἰηβουιρύιοπθ Αὐύοα, αυϑηη δαϊΐδτη ἴῃ 

ἘΡΠοτμουιάθ ἃ ΟΠ δθοϊοριοα π. 4206, τορούϊϊαμη ϑχῃιθοὺ Ἡθυτηοβ 

ΒοΡΟΠΙΘηΞΙ5 ἃ. 1866, γ0]. 1, ΡαΙῦ. 1, Ρ. 17, οὐ Υϑίθυυι ααϊάθιῃ δᾶ 
ΟἸγΩΡ. 94, 2-95, 1, 584 Ἰηΐον ΟἸντηρ. [ο2--τοό, Ἰποϊβδιη ΟΡ Πα" 
Κινμομποῆαδβ, οδϑῦ νυ. 9: ΗΙ ΒΟΛΗΙῚ ΚΑΙ ΤΩΙ ΔΗΜΩ, ΣΘΟΦο- 

ΡΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥ̓ΤΏ. αοά δηίιαυδβιπηαπι θθ86. υἱάθύμ ἢ] 5 
ἴΌΓΠηδ 6 ΘΧΘΠΊΡΙ 1]. 

Ρ. 44. δῃπού. δά 5. ὃ, σὺ] Υ. ριδοῖ, Ρ. χυι. Οοπίδυθηάσμη δαΐθπ 
νἱἀοῦαν. οὐτη 1110 οἴεσθε ἃ (δία! !οη6 τοϑαίο ποὺ Ποιηθ ἢ ΡΠ δ- 
6 ὶ ἀρυὰ Ῥοϊγθῖαπι ὗχο. γαῦ. Ρ. 424 (29, 6 5) οὐ Ἰ)ιοάογαμῃ Εἶχο. 

γαΐ. Ρ. 81 (31, Το, 1), ΑΌΪ ΘΧ 6]08 περὶ τύχης ΒΟΙῚρύο ΘΧΟΘΥΡύαη 
Ροπυπὺ: Εἰ γὰρ λάβοι τις (λάβοις )᾽ιοάοΥ 5) μὴ χρόνον ἄπειρον 

μηδὲ γενεὰς πολλὰς, ἀλλὰ πεντήκοντα μόνον ἔτη ταυτὶ τὰ πρὸ ἡμῶν, 

γνοίη τ᾽ (γνοίης )1οάοΥ8) ἂν ὡς τὸ τῆς τύχης χαλεπὸν ἐνταῦθα: 

πεντηκοστῷ γὰρ ἔτει πρότερον οἴεσθ᾽ ἂν ἢ (οἶσθα μὴ 1)1οαοΥ 8) Πέρ- 

σας ἢ βασιλέας τῶν Περσῶν ἢ Μακεδόνας ἢ βασιλέας τῶν Μακεδόνων, 

εἴ τις θεῶν αὐτοῖς προύλεγε τὸ μέλλον, πιστεῦσαί ποτ᾽ ἂν ὧς εἰς 



ΑΡΌΡΕΝΌΑ ΕΠ ΟΟΒΕΙΟΘΈΝΘΌΑ. ΙΧΧῊΪ 

τοῦτον τὸν καιρὸν Περσῶν μὲν οὐδ᾽ ὄνομα λειφθήσεται τὸ παράπαν, οἱ 

πάσης τῆς οἰκουμένης ἐδέσποζον, Μακεδόνες δὲ πάσης κρατήσουσιν, 

ὧν οὐδ᾽ ὄνομα πρότερον ἣν; Νᾷτη 5ῖγ6 λάβοις οὐ γνοίης ΒΟΥ, αὖ 

οϑὺ δρυὰ θιοάογαμη, βῖνα λάβοι τις οὐ γνοίη τις γ9] γνοίη γ᾽ ἂν 

(ΠΠ]ΠΙτηΘ ΘὨΙΠῚ ῬΙΟΌΘΌ165 ϑαηὺ οοπ]θοίασαθ λάβοιτε οὐ γνοίητε), 

1Ππἃ4 οἴεσθε Θδοάθιη τηοᾶο ἀϊοίαπι νἱάθίυ αὰο ἢ16, ποη, αὖ δά 

οονίοβ αποβάδηη ΠΟΙΏΪΠΟ5 Τ ΐθυαύι, γϑὶαῦ πο δια ΑὐΠΘΠΊΘη565, 564 
αὖ Δρυά [Γαὐηο5. 586 06 βϑοιπάδ ΞΙ Πρ ΪΔΥῚ5. ῬΟΠ ΠΣ ΒΙΤΩΙ]ΠΠ τη Ὑ61- 
ὈΟΥΌΤῚ ΤῸ ἰθυύϊω οὐπ φιυδ οοπ] ποία. Νϑαὰθ θη ΤΠ ομ]θίγ 8 
110 οἴεσθε Δ]]οαασπύαβ ν᾽ θέαν οοΥίαβ απδβάδπι ῬΘΙΒΟΠΔΒ. 

Ῥ. 5ο. 1Π Υϑ1". 501. Υ. 1. τριηρεισι γν6}] 66 πάδ. 

Ῥ δι. δημού. γΥ. 1. ἄρκειν---ἀρχεῖν) 1,. ἄρχειν----ἀρκεῖν. ----δῃποῦ. 

δα 5.2. ἴῃ ἤπο δαἃ. 864 ν. Βακίυμῃ δὰ ἢ. 1., ϑο πο ΘΙ ἀθ.Ὶ ΘΥΤΟΥΘΒ 

ΟΟΥ̓ΤΊΡ᾿ Θηΐθ 11. 
Ῥ, 54. ἴῃ γδ}". 500. 844. αὐτῶν] ΓΔΔΌΥῚ ἑαυτῶν. 

Ῥ. 57. ἴῃ γ8}. 501. 8( 5. 10, Υ. 2. ΡΓ]05] Το] οπάαπι. 
Ρ, ὅτι. ἀῃποῦ. γ. 22. ροβὺ οἱ. δθα. ΒΟΉΝ. 
Ῥ᾿ 62. 5, 5, 0.1. οἴεσθε] Υ. ργδοῖ. Ρ. χυϊ. οὐ Α44, δα Ῥ. 44. 
ἘΠ ΟἽ ἀπποι: 65. 10, υ. 5. δ᾽ ἄν τὶς] 7,. τὶς ἄν. 
Ῥ. 65. δῃπού. δα 5. 12. ὑπολάβοι] Χροη. Ηϊδβυ. αν. 6,1, 7: Τάχα 

οὖν ὑπολάβοι ἄν τις ἐμοῦ ἄπειρος, Τί οὖν μέλλεις καὶ οὐκ ἤδη στρα- 

τεύεις ἐπὶ τοὺς Φαρσαλίους : ϑίταθο 1, Ρ. 26 : Ὕπολάβοι τις ἄν. 

Ῥ, 67. δηποῦ. δὰ 5.1. ἔφασαν ἀο᾽οπάστη 6556 δημπηδαγονίονδῦ 

οὐϊατι ΤΠ) ουθηΐθιτϑ ἴῃ Θα!ϊοηθ πα} 5 1106} ΤΥΔ] Θοἰϊπᾶ ἃ. 1851. 
Ῥ. γϑ, ἀῃππού. δ 5.15; Υ. δῃηΐθρθῃ. κακοπεπ.] 1. κεκακοπ. 

Ῥ, 82. 1Π γϑ 1". 501. γΥ. 1. ροβὺ οὕτως 444. φοβεῖσθε] ΤΑΥΤῚ φοβεῖ- 

σθαι. 

Ῥ, 89. 5. ὃ, ν. 6. αὐταῖς] ἢ.. αὑταῖς. 

Ῥ, 94. ἴῃ γϑ 1. 501. 5. 6. ροβὺ πλεῖστον 844. ἀλλοίοις ΟἸΓΘΙΊῸΒ. 
ΤΑΌΥῚ ἄλλοις. 

ΕΟ - τὸ Υ: 5. πλεῖον] Υ. δά ῥ. 112. 
Ῥ᾿ τοο- ἀπποῦ. Υ. 28. 664. 1π] ἢ. ἴπ 664. 
Ῥ᾽ τος. 5.6, γ. 5. ἀφ᾽ ἧς πληρώσεται τοῦ δρόμου τὸ πλάτος. Ἐϊδ- 

ἄθπι ἴοντηῶ ΠΥ] ορύϊαὶ Ῥ5. Τ)ϑιηοϑίῃ. Ρ. 219, 21, 01 ἀθίθυιο 5 
πληρωθήσεσθαι, αυοά ἔογίαθβα π6 ῬΟΙΪΥΌΪΟ αυ!άθιη 4; 40, 5, υδ] 

πληρωθήσονται, ΘΟ] ΠΟ] ΘΠ ππη, ταυ]ῦο τηϊητι8 σοῦ ΡῬ᾽αίοηὶ ῬΠΙ]ΘΌΙ 

Ῥ- 36 Α, υὶ ἐν ἐλπίδι τοῦ πληρωθήσεσθαι" ἜΘΙΡ. 6, Ρ.49406 : Οὐ 

πληρωθήσεσθαι ἀμηχάνου ἐλπίδος, ααστα ἴῃ {ΙΓ ΟΥ ΠῚ ἴογ Π}15 τη 6115 

ἴῃ Ῥϑββῖναβ τηπίϑ 15 ΞΔ ΘΡΙββίπ]6 ρϑοοδυθυϊηῦ ΠΟΥ ΔΙῚ]. 
Ῥ, τοῦ. δηηού. 12. Ῥοπθπηααπὶ πίθ δηπού. ξ6η. 

Ε 



Ιχχὶν ΔΑΌΘΕΝΌΑ ἘΨ ΟΟΒΒΙΘΈΕΝΘΑ. 

Ῥ τος. 8.4, Υν. υἱῦ. διαπερᾶναι ϑοΙΙθοπάστη διαπερᾶν, αὖ 18Π|. 
ΟἸἸτη ΒΟΥ ΡΒΘ τη, ἰάθιηαθιθ του πϑηάστη Ῥ]αίοπὶ ἰοθο ἴπ δημπού. 
οἰναΐο. ' 

ῬΟΊΤ2. 8. 12,00. 2. πλεῖον] ϑοιθοπάμμι πλέον, αὖ οϑὺ 6, 2 οὐ ό. 

Ἰΐοπι 1, 16. Υ. δῃηπού. δὰ ᾽ ϑοί!ρ. 1, 6. 

Ποτ12. 50τὸ, ν- 2. ὅτι) ἢ. ὁ τι. 

Ρ. τιό. δῃπού. δα 8. 1Ο,2. 64. Ρ. 181] .. Ρ. 181 64. 

Ῥ.τιϑ, δηπού. 00]. 2, 20. ἵππους] .}.. ἵπποις. 

. Ῥ. 124. 8.4, Υ. 3. πο Ῥαηρθηάαμι ροδὺ δὲ, αὖ οοπ]απραηύαν 

αὐ ΘΟη]ηροηάα ΑἸΧῚ Ἰῃ δηποῦ,, ΠΙΒῚ 415 οὐτη ΡΓΔΘΟΘα θη 5 
70 ηρ6 16 τηδ] τ. 

ῬΑ121. ἴῃ γϑ1". 501. 84 8. 9. 844, συμβουλεύσαιτ᾽ ἄν ΟΥ ΘΙ 108. 

ΤῊΌΥΙ συμβουλεῦσαι γο] συμβουλεύσαι. 

Ρ. 122. δηηοῦ. 60]. 2, 6. ἃ ἤπθ θώσομεν] .... δώσομεν. 

Ῥ, 142. 1ῃ γϑ 17. 501. 844. 2. ὑπομνήματα] ὑποδείγματα Ῥ]Θ. 149. 

Ῥ. 144. ἴῃ γ8}". Β01.. Υ. 2. 844. ἐκφεροι Ν. 
Ῥ. 148. 5. 2, Υ..2. προσαλλήλους) 2. πρὸς ἀλλήλους, ἀ6]6.15 ἴῃ 

γ81. 501. προσαλλήλους----πρὸς ἀλλήλους. ΜΔ]15 ἑαιηθη ἀλλήλοις. 

Ῥ. 165. 1ῃ γγ. 50}, 844. 14. ἂν στρέφοιτο] ΤΑΛΌΥῚ] ἀναστρέφοιτο. 

Ῥ, τ64. δῃμοί. δα 5. 18, ν, 7. ᾿Ανέχω] «1. ᾿Αναλαμβάνω, Ῥ. 

435 Δ. 
Ῥ, 1τγ6. ἀῃπού. δά 5. 12. ΤΠϑοάογαβ Ηονδοϊθούωῶ ἴῃ Μ811 Νονᾷ 

ΒΙθΠούμοου Ῥαίχυπη νοὶ]. 6, ραρῦ. 2, Ρ. 221, οἂρ. 28, 1: Ὕψηλαυ- 

χενίαν νοσήσαντας᾽ 222, ΘΔ. 29, 1: Ὑψηλαυχενίαν τὴν ἐγγενομέ- 

νην τῇ διανοίᾳ. υδθ γϑάδιρυ Ρ. 223, 0. 41, 15, ὃ, τοὺς ὑψαύ- 

χενας λογισμούς. 
Ρ. 177. 8. 14, 0- 4. πλεῖον] οι θοπα πὶ πλέον, αὖ Βαργἃ Ὁ. 112. 

Τί ΗΠρΡΡΆΓΟΝ. 7, ο : Οἱ δ᾽ ὑπολείπονται πλέον τοῦ καιροῦ. 
Ῥ. 181. 5.12, γ. 2. ἢν ἡγῇ μήτε τῷ ἄγαν τάχει μήτε τῷ ἄγαν 

βράδει. Βράδος ααὰπη ποη 510 γοσδθαϊατῃ Αἰύίοατη, βδα ἃ Ῥμοίϊθ 

Β10]. οοἄ. 256, Ρ. 473,32: Τὸ ἄλογον αὐτοὺς ἐκπέμπειν βράδος, 

ΒΩ Πθαβασ6 ὑϑηὐατμη ΒΟΡῚ ΡΟΣ ῸΒ ἀδυγραύαμῃ, 50 οπάαπι ταχεῖ οὗ 
βραδεῖ, αὖ 7, 18 : ὉὋΟρμῆσαι ἐξαίφνης εἰς τὸ τάχιστον καὶ ἐκ τοῦ 

ταχέος αὖ ὡς ἐγγυτάτω ἠρεμίζειν. 

Ρ. 182. 1ῃ γϑ 7. 501. Υ. 4. οὐ] ὦν. οὐ ρυδοίοθ" Α. 
Ῥ. τ87. Κυνηγετικὸς λόγος οὐϊδτη «ΟΔΠπη65 ΘΙιοοοίδ ΥΥ αἰχ. ἩΠϑύύ. 

00]. 6, Ρ. 2908, 19. ΤΠ1Π1 ποπηυ]]α οἷα ῬΒ. Αὐιβίιαοβ δὰ 5. 18, 
τηθπηογ ϑύῃβ Ὁ. γδ6 οὐ 790. 

Ῥ, 195. 5. 7.00. 2. ἀρκύων] 1.. ἁρκύων. ΤὈΙάθιι αποα οβὺ παλαιστῶν 
οὖ ο, 13, παλαιστῆς, οὐ 9, 14, πεντεπάλαιστον, 10, 3, πεντεπαλαί- 



ΑΌΌΕΝΌΑ ἘΠ᾿ ΟΟΒΒΙΘΟΈΝΘΌΘΑ. Ιχχυ 

στους, ΒΟΡΙΘΘΠΔΠΠῚ 5.Π6 ει, αὖ ρΡΓΔθοΙριὺ ῬΗΓΥΠΙΟΠαΒ Εριύ. Ρ. 295: 
Παλαστὴ τὸ μέτρον λέγεται ἄνευ τοῦ ι' ἀμαθεῖς δ᾽ οἱ λέγοντες σὺν 

τῷ ι, οἴβὶ ἤᾶθο ὉΠ1ῸΘ γϑρῶ Βουρύαγα Θχ ΠΠὈΓῚΒ ὑδη αι Π} ΠΟῊ ῬΓΟΥΒῈΒ 
Θυδηυέ, 564 Βυρθγοδὺ 1ῃ 1η501. Αὐὐϊοα ΟΟΓΡΡ. [ΠβΟΥ. γ0]. 1, Ρ. 262, 
263. 

Ῥ, 201. δηπού. 8ἃ 8. 10, Υ. υ]ύ. ροϑῦ. 5ΟΗΝ. δαά. αὶ ἐκκινοῦσι, 
αὐ Β., Ρυίαθαῦ ΠαΌΘγ 6 ΑἸάϊπαπι, απδ6 ἐκκυνοῦσαι. 

Ῥ, 202. ἴῃ γδ 1. 501. γ. 1. Ῥοβύ μικρὰ δ44. ψιλὰ δίθρῃαπυβ. [ΓΑΡΥῚ 

ψιλοῖς, ΠΙΒ] φποά Β. ψηλοῖς. 
Ῥ, 203. δηπού. γ. 29. βοη ρούα!] 1. ρου. 
Β στη: ππποΐ. νυ. Ο. 7, 14] 71...17..4. 

Ῥ, 232. 1π Ὑ8 7. 507. κύουσιν] 1,. κυοῦσιν. 

ῬΡ, 225. 8. 2, Υ. 4. ὑπέρπαγες] 7. ὑπερπαγὲς, αὐ Υ. 

Ρ. 2536. 5. 4. γΥ.3. ὑπερφορεῖ] [[5:ζαἴπτη ὑπερφέρει, αὖ ἀϊοίαπι δὰ 

ΤΉΘ65. Β(θρῃ δ]. 

Β΄ 746. πὶ γἈ Ὁ. Β0Γ. γ. 2. πεταπ.] 7,. πεντατ. 
Ῥ, 247. 5. 9, γ. υ]ύ, ἑστήξεται] ΒιδοΙρίθπάυτη ἑστήξει, 49 απο 1π 

δι ηοΐ. 

Ῥ, 251. δηῃηῃοῦ. 00]. 2, 14. προσβόλια] προβόλια. 

ΞΕ 580. δῆποί. 86 5. 5; Υ. 2. δα, 5ΟΗΝ. 
Θυοά ἀἰϊχὶ ργδϑῖ. Ρ. υἱ. τηυἹέα τη6 ἴῃ νδυϊθίαϊθ βου ρίυγδθ 

ΠΌΤΟΥ μη Ὑῇὐϊ8, ἴῃ ΤιΔΟΘἀΔΘΠΠΟΠΙΟΥ ΠῚ ΤΠΔΧΙΠΊΘ. ΤΘΡΕΌ]ΙΟῶ ΟΠΉ]51556, 
τὺ Ἰπ 6 ]Πρ αν αα8}1ἃὰ Πᾶθο βἰηὐ, 6χ 1118 οθίθυιβαιθ [1061}15 ἢ1Ὸ 
ΠΟΠΏΠΠ]8, ΘΟΥ τη 4188 ΟἸΗΪΒὶ ἀθοουρία ΔρΡροβα!. 
Βδὶρ. δορά. 2,1. παιδ. θεράποντας] Τηγον ϊὺ [.. 

2, 2. ἕκαστον] ἑκάστους Δ. Ὦ. 

2, 3. ἐκβαίνειν] δὴ βαίνειν 1). δὲ βαίνειν 1,. --- δὲ καὶ] καὶ Β.Ὁ. 

ΠΡ, --- ἀνυποδήτου] ἀνυποδέτου Α.Ἐ..1,. 

- 2, 4. ἐνόμισεν] ἐνόμιζεν Α. 

2, 11. τορώτατον] εὐπορώτατον 1). πορώτατον ἃ. 

ἘΠ. δὴ τη, ἀ.Ο.Ὁ. 

ὃ, 4. πόλει] τῇ πόλει 1). 

ΒΡ. Αἰμθη. 1, 1. ἔδοξεν οὕτως] οὕτω ἔδοξεν Β. οὕτως ἔδοξεν 1. 
1, 4. οἱ δημόται] ἰδιῶται ἃ.Ὁ. 

1,12. ἔν τε] ἐν δὲ ΑἸΑ. --- 10. 16. συμφόρου Β., ἀπάθ8 συμφέ- 
ροντος «Ταπὐ. οἱ ΑἸά. 

1,15. ᾿Αθηναίων ἔχειν} Ιηγονὑαπῦ «Πιπέ. οὐ ΑἸά. οὐ, αὖ νἱάοίαν, 
Β.. Κ'΄Ίο 2,15. ΑἸά. αὐτοῖς εἶχεν ΡῥγῸ εἶχεν αὐτοῖς, οὐ Ὑϑοῖ. 1,1. 
τοῦτο μὲν ῬΓῸ μὲν τοῦτο. 

1, 16, δῆμος ὁ] δῆμος Α.Ο. 



ΙΧχγυὶ ΑΘΌΕΝΌΑ ἘΠ ΟΟΒΒΙΘΕΈΝΏΌΑ. 

ΗἸΡΡΆΤΟΝ. 1,1. ἄρξειας] ἄρξαις γιοῦ. οὔ οοα. ΟἼΟΥ]. ---- 10. σαυτῷ] 
ὡσαύτως Α. 

1,7. τὸν ἵππαρχον] τὸ ἱππικὸν Α. 
1, τό. ἔχει] ἔχοι Α. --- 10. τοῦ ἵππου] τῶν ἵππων Α. 
1, 2Ο. τῆς ἀνθιππασίας] ταῖς πρὸς τῆς ἀνθιππασίας 1,..Μ.Υ. 

2,1. ἱππάσονται] ἱππάσουσι οὖ 5. Υ. ονταῖ 1,.. ἱππάσουσιν Υ. 
4, ὃ. συμπίπτει] ἐμπίπτει 1,.Υ. 

[6 76 64. 4,1. ἑαυτοῦ] αὐτοῦ 1,. ---- 2. ἐνσκιρρωθῃ] ἐνσκειρωθῇ 1.. 

5, 6. τοὺς θεοὺς] τὸν θεὸν 1,. 
ό, το. παρωξύνθαι] παροξυνθύναι Α. 

9. 11. προσιέναι Α.Μ. φαίνεσθαι Τ,. 

Ογμπορ. 1,1. τὸ μὲν] πρῶτον ΙΠΑΟΌ. 

1,11. ἦν] συνῆν ταλῦρο Α. 

1,17. παρασχεῖν] παρέχειν Δ. 
4, 1. μακρῶν τηΐοι" οὗ βραχέων τη. Γ60. καὶ Β. 

4. 6. εὔρινες] εὔρινοι Β. 
5,1. τῇ αὐτῆς] τῇ αὐτῇ ἑαυτῆς Β. ἑαυτῆς Υ. 

5, 3. χρόνου] χρόνον Ὦ. 

55 11. ἀναπέπταται] ἀναπέταται Β.Υ. 

5. 16. φάραγγας) φάραγκας Β. 
6, τὸ, καὶ ἐὰν] καὶ ἂν Β.. υὖὐ τιοχ ἀλωκώς. 

Ξρα ργδοβίδί, ορΙ ΠΟΥ, Ομ θυ 6 Ὁ] Θ᾽ ἼΟΥ ΘΠ 1 ΘΟΘΏΒΙΠῚ 51ΠῚ]}1Π|1Π| 
γ6 1] οΥδυ!Ου τη οὐϊδπι ΥἹΟΥ͂ απ, ααἰδὰθ ἃρυπάδηῦ ἢ] 5 ἀποα 6 
110611}1 ΘΟ 1665, ὐϊαπη ΠΘΡ]ρ θη 15 586 06 γοοδθι}15 οὐ οὐὑπορυ δρᾶ 
που, αὖ Ἑλλάδῃ, ἴδει, ῥαύδον, σημὸς, ὑψιλὸς ρῬθΘοοδηΐοδ, ααδ8 

ΒΙ ΠΡΌ] ὔ!πὶ γΘροῦ πότηῸ ἀοβιἀογϑύ.---- 101] ογᾶθοο δἀάθηάσμι ἀνά- 
στρεμμα, ΥΘΥΘΙΒΙΟ, 6η. 4.4. [μαἴϊηο : ΤοΠ6116 6 Χϑηῃ.  δῃ. 7. 5», οὗ 

ΟΧ ΑΥἿ. Ἡθοίου 25,2; Μϑαὶ 24, 5; Μογουσαϑ 24,3; ΜΟΡΙΟΠΘ5 
4591; ΜΥβὶ 223, 2; ΘΘρΌΒΙ86 ΟΔΠ65 3; 4. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩ͂Ν᾽ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 

τ ΣΕ ΤΩ. , τς « ΄ - 3 
Αλλ᾽ ἐγὼ ἐννοήσας ποτὲ ὡς ἡ Σπάρτη τῶν ὀλιγανθρω- 

ἊΣ , 5 ’, ’ὔ 

ποτάτωὼν πόλεων οὖσα δυνατωτατὴ τε καὶ ὀνομαστοτατη 
ἐν τῆ ΛΝ ὃ 3 ’΄ ὍΘ , “ ἃ ΄ πὸ Ὁ 

ἢ αδι ἐφάνη, ἐθαύμασα ὅτῳ ποτὲ τρόπῳ τοῦτ 
» ,ὔ τ 

ἐγένετο 

2 Σπαρτιατῶν, οὐκέτι ἐθαύμαζον. 

» κὰν 7 7 ἃ 3 7 ΄- 

ἐπεὶ μέντοι κατενοησα τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν 
Λυκοῦργον μέντοι τὸν 

ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ] [0 Πιορ. ἴ,. 2, 57: [οηρίη. [)6 580]. 
4. 4. Λακώνων πολιτεία ῬοΊ]]οχ 6, 142, 
1115 ριτομηθ Λακεδαιμονίων, Βίοθαρι5 ΕἸ. 44, 

Ξενοφῶντος) Ιορθηθβ. ἢ... 2, 57: 
Συνέγραψε»ν ---᾿ Αθηναίων καὶ Λακεδαι- 
μονίων Πολιτείαν, ἥν φησιν οὐκ εἶναι 
Ξενοφῶντος ὁ Μάγνης Δημήτριος. 1)6 
α0 εχϑβίαϊ αἰβρυίαο ἃ. Α. Βομθυτ- 
Ἰθοτὶ Γρα. Βα. τ858. 

. Λακεδαιμονίων) [πίε μος οἱ Λακώ- 
νῶν ψΑΥΙΘΤ ΟὙΘΤΗΠΊΔΙΟΙ ΘὕΙΔ Π ἴῃ ΑΤῚ5- 
οί 6115 Τολιτείᾳ Λακώνων. ΄. ΜΌΠ]]ΕΥΙ 
ΠΘΕΗΝ Ηἰβίογ. νο]. 2, ρ. 127 866. 

᾿Αλλ᾽ ἐγὼ --- ἐθαύμασα] Ἐδάδτη 
ἘΞ τ σὰ ᾿Ἱπομοδηΐιγ (ΟηνΙναπὶ οὗ 
Ηνρε 15 ργὸ Επιχδηῖρρο ογϑῖϊο. 81- 
ΤῊ 116 διαΐθπι Ἔχογάπιτη. ὐτορββαϊδθ. 

ὀλιγανθρωποτάτων Ηετγοάοίαβ 7, 
224: Ὃ δὲ Δημάρητος εἶπε: Ὦ βασι- 
λεῦ, πλῆθος μὲν πάντων τῶν Λακεδαι-. 
μονίων πολλὸν καὶ πόλιες πολλαί, τὸ 
δὲ ἐθέλεις ἐκμαθέειν εἰδήσεις. ἔστι ἐν 
τῇ Λακεδαίμονι Σπάρτη, πόλις ἀνδρῶν 
ὀκτακισχιλίων μάλιστα. καὶ οὗτοι πάν- 
τες εἰσὶ ὁμοῖοι τοῖσι ἐνθάδε μαχεσα- 
μένοισι" οἵ γε μὲν ἄλλοι Λακεδαιμόνιοι 
τούτοισι μὲν οὐκ ὁμοῖοι, ἀγαθοὶ δέ. 
Αὐὶβίοίθὶοβ Ῥο]ῦ. 2, 9 τηθᾶ.: Δυναμένης 
τῆς χώρας χιλίους ἱππεῖς τρέφειν καὶ 
πεντακοσίους καὶ ὁπλίτας τρισμυρίους, 

ἩδΙΡΟοΥδῖϊΟ 5. διάαβ ν. Μόραν, 56εἃ 
24. ΟἿΌΙΪ ΕἸδ0 1, 4. οἷ 866η. 

οὐδὲ χίλιοι τὸ πλῆθος ἦσαν. γέγονε δὲ 
διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν δῆλον ὃ ὅτι φαύλως 
αὐτοῖς εἶχε τὰ περὶ τὴν τάξιν ταύτην 

(ἀθ ἴβθυσϑ πο Ῥϑ605 "αἸν158)" μίαν 
γὰρ πληγὴν οὐχ ὑπήνεγκεν ἡ πόλις, 
ἀλλ᾽ ἀπώλετο διὰ τὴν ὀλιγανθρωπίαν. 
λέγουσι δ᾽ ὡς ἐπὶ μὲν τῶν προτέρων 
βασιλέων μετεδίδοσαν τῆς πολιτείας, 
ὥστ᾽ οὐ γίγνεσθαι τότε ὀλιγανθρωπίαν 
πολεμούντων πολὺν χρόνον" καί φασιν 
εἶναί ποτε τοῖς Σπαρτιάταις καὶ μυρίους. 
1)6 ροινογβιίαίθ ἰθρτιπὶ ΘΡΔΥ Δ ΠΕΓΌΓΗ 
ΕἸν! πα τ|6 ῬΑΓΠτη οΧχ θα δία ρϑοὶ- 
ἰαΐα ν. ΜΏ]ΙοΡ. Π)0Γ. νῸ]. 2, Ρ- ΟΊ. 

2. Λυκοῦργον τὸν θέντα αὐτοῖς τοὺς 
νόμους ΤΙ ΟΌΓΡῚ ΠΟῚ ΒΟΙΪΌΤΩ ΠΙΒΙΟΓΊΆΙΗ, 
566 ᾿ΡΒΌΠῚ ΠΟΙΊΘΗ Τὰ θα] δι πὶ [π᾿] 08 8 
ΝΘ τ Ια5. Β'ΟΠῸ]. Πβίου. νο]. 3, ἢ 
120. 1092, ἰασεβ ρατίδῃμδαβ ΠΟ, αὖ 
Ατιβίοί. πεν 2, το, εὐ Βρβουαβ ἃραα 
ϑίτσα. τὸ: Ρ. 48ι, οχ (ὑγτοία 1]αΐδ8. 
(απαβ βεουσηάθτηῃ 81]|18τὴ ἔα ὉΠ] Ά ΤῺ δἰϊατα 
Ἡοτηθυὶ σϑυταϊηδ {Ππ|π| ἴῃ (Υ̓ΆΘΟΙΆΠῚ 
ἰγϑη βία 1586 ρετῃῖροὺ Π1οὸ ΟἾτγβ. Ον. 
2, ΡΟ]. 1, Ὀ. 87) 584 πἴταβαιθ δηατιδ5 
ΕΟΠΠΕΙ Ἐαΐξβα Ἰθουῖοδ8. ῬοΟΙΥθα5. 6, 
45.1τ: Ἐπὶ δὲ τὴν Κρηταιῶν πολιτείαν 

Β 



Ὁ ΒΕΙΡΟΒ. ΠΑσΙ ΑΜ. 

7, ᾽ “Ἀ Χ γ Φ γ : 3 , ᾿ 
θέντα αὐτοῖς τοὺς νύμους οἷς πειθόμενοι ηὐδαιμονησαν, 

“ 7ὔ Ν 3) Χ «ε σι 

τοῦτον καὶ θαυμάζω καὶ εἰς τὰ ἔσχατα σοφὸν ἡγοῦμαι... 
» - Ν 5 ΄ δ 2, ΄ 3 δΝ Ν 

ἐκεινος γὰρ οὐ μιμησάμενος τὰς ἄλλας πολεῖίς, ἀλλὰ καὶ 
» 7 ἊΝ σ΄ 2 » 3 Ἁ 

ἐναντία γνοὺς ταῖς πλείσταις, προέχουσαν εὐδαιμονίᾳ τὴν 
, ,, , γ 3 

πατρίδα ἀπέδειξεν. τεκνοποιίας, ἵνα ἐξ 
9 “ Ὄπ - ς Ν 32; δ ἣ , ἣΝ 

ἀρχῆς ἄρξωμαι, οἱ μὲν ἄλλοι τὰς μελλούσας τίκτειν καὶ 
σο , ’ 7 , Φ ΜΝ 

καλῶς δοκουσας κορας παιδεύεσθαι καὶ σίτῳ ἢ ἀνυστὸν 
μετριωτάτῳ τρέφουσι καὶ ὄψῳ ἣ ἢ δυνατὸν μικροτάτῳ᾽ οἴνου 
γε μὴν ἢ πάμπαν ἀπεχομένας ἢ ὑδαρεῖ χρωμένας διάγουσιν. 
ὥσπερ δὲ οἱ πολλοὶ τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων ἑδραΐοί εἰσιν, 
οὕτω καὶ τὰς κόρας οἱ ἄλλοι" Ἕλληνες ἠρεμιζούσας ἐ ἐριουρ- 

γεῖν ἀξιοῦσι. τὰς μὲν οὖν οὕτω τρεφομένας πῶς χρὴ 
προσδοκῆσαι μεγαλεῖον ἄν τι “γεννῆσαι: : ὁ δὲ Λυκοῦργος 
ἐσθῆτας μὲν καὶ δούλας παρέχειν ἱκανὰς ἡγήσατο εἶναι, 

3 7) Ν Ἀ 

αὐτικα γὰρ ΤΕρί 

2. ἔσχατα] μάλα ροβύ 'ος δα ἀπαηΐ [101] αὐτο Ο., μᾶλλον Ὁ. Π.. Ργ., αὶ] 
5. τᾶ γϑυβα Γ66. ΤΠ. μάλα. 

μεταβάντας ἄξιον ἐπιστῆσαι κατὰ δύο 
τρόπους, πῶς οἱ λογιώτατοι τῶν ἀρχαίων 

ὙΠ Σ ΩΣ Εφορος (ἀ6 αὕο ν. ϑίταθο 
ὁ ΒΩ Ξενοφῶν, Καλλισθένης, Πλάτων, 
π μὲν ὁμοίαν εἶναί φασι καὶ τὴν 
αὐτὴν τῇ Λακεδαιμονίων, δεύτερον δ᾽ 
ἐπαινετὴν ὑπάρχουσαν ,ἀποφαίνουσιν' 
ὧν οὐδέτερον ἀληθὲς εἰναί μοι δοκεῖ, 
Χοπορμοπίθπι οαπὶ Αγιβϑίοίθ]θ, πὖ 8}1- 
τηϑανογοῦ ΘΟΒΏΘΙἀογαΒ δὰ σης 2, 7. 
Ῥ- 132, ΘΟ Παηαθπ5 ἴῃ αἰδβραίαϊ!οη 6 
Θὔϊδτη 8115 46 οα 8815 ποίδία δῦ πθβίο 
Οραβο. Ρ}1]. Ρ. 104. 

2. εἰς τὰ ἔσχατα σοφὸν] [851 Ἔχρτια 
εϑῦ βαθο (ὐ. μάλα οτηιθη{15, αὖ 8118 85. 
1, ΠΙΠΠΟΓΠ:Π 15 6] 5108 1110 6] 1ο]σπ ατα, 
ἔογοί σαοα ροβύ εἰς τὰ ἔσχατα, Οοὐ]8 
ΤΟΥ. 186. 8118 ΘΧΘΙΠ0Ϊα ν. ἴῃ 68. 
Θίθρ 81, ΟῚ ΤΩΪΠΠ85 δϑῇ ΔΌΒΟΠ 
αὔδιη ροϑύ μάλιστα. (ὑδίεγατη α 81 
Ὠυ]ὰ5. 1106111 διιοίου δατηϊγαίαν [,606- 
ἀδϑιη που απ πολιτείαν, 6] 5646 δπ6- 
τουθτα [Δ α]οϑυϊη ΟΠ τη] η118 οοἰθῃγαϊ 
΄αδιη ποιμπ] τη ιοπγϑυβ Δ ηΐ. Ηοτη. 
2, 24, Θδ1ῇ Βθοα Πα 1 ΦοΒΘΡΠ ΠῚ Οοη- 
ἴτὰ ΑΡΙΟΠ.:, 24, Ῥοϊγοραΐθβ ἐπεχείρησε 
"λοιδορεῖν. Θυο 46. βουϊρίοσθ εἸυβαὰθ 
ΒΓ} 15 ἐπιχειρήμασι ΑἸΧῚ ῥταεῖ. δα 
Οὐοτηπηθηΐ. Ρ. ΧΧΙ. 

4. ἐξ ἀρχῆς) ἰιοούπῃ Οὐϊδ6. ροϑαϊ 
ΟἸΘΙ ΘΠ 5 δυγοτηδίατη ΟΡ πἔὶ ὦ- 
Κριτίας γράφει' ἄρχομαι δέ τοι ἀπὸ 

ἀπέδειξεν Ὁ. Ξαοί Ι,.. ἀ Βϑαροῖ ε Β. 

γενετῆς ἀνθρώπου, πῶς ἂν βέλτιστος 
τὸ σῶμα γένοιτο καὶ ἰσχυρότατος. εἰ ὁ 

φυτεύων γυμνάζοιτο καὶ ἐσθίοι ἐρρω- 
μένως καὶ ταλαιπωροίη τὸ σῶμα, καὶ 
ἢ μήτηρ τοῦ παιδίου τοῦ μέλλοντος 
ἔσεσθαι ἰσχύοι τὸ σῶμα καὶ γυμνά- 
ζοιτο. ἀποπι 6 ρα] 1οα 1,δοράδοτηο- 
πιούατη ἀποίαμη Ῥτο Δ Ὀ1]16 σαηβοῖ 
Ῥευιζοηῖι5 δα ΑἸ Υ. Η. το, 12. 
Οὐιδτη τηθιηοσγαῦ οὐδ. ΒΕ] ϑγοῆτιβ 
ΤγουτρΡῚ 6.9. ΒΟῊΝ, [ἴθῖὰ ΑΥΠΘπδθβ 
10, Ὁ. 422, 4323, αἱ ΒαΘρΡΙ8 οἰζαῦ αφαστ 
Βυ]ας Λακεδαιμονίων πολιτείαν, ἴὰτῃ 

Αὐιϑβίοίε]β, Π)᾽Ιοβοουα]5, Ηρρβϑϑι, Νι- 
6061185, ῬΘΥΒΒΕΙ, Ἰοτοπη, ΘΡὨ ΔΘ ἀθ 
βδάδθιῃ βοιῖρίδ, αθογατ Γγαρτηδηΐα 60 ]-- 
Ἰεσὶὶ ΜΏΙ]]ογυΒβ ἴῃ Η!βίου. αυ. 

διάγουσιν] ΒΟΡΒ. 1}. γ82 : Ὃ χρό- 
νος διῆγέ μ᾽ αἰὲν ὡς θανουμένην. 1)6- 
τηοϑ[ἢ. Ρ. 2559: Ὃ πύλεμος διήγαγεν 
ὑμᾶς" Ρ- 1450: αἰ. : Νῦν δὲ δραχμῇ 
καὶ χοῖϊ καὶ τέτταρσιν ὀβολοῖς ὥσπερ 

ἀσθενοῦντα τὸν δῆμον διάγουσι. οἱ 
Ιϑοοῖ, Ρ. 35 Β: Χρὴ τοὺς ὀρθῶς βασι- 
λεύοντας μὴ μόνον τὰς πόλεις ἐν ὁμονοίᾳ 
πειρᾶσθαι διάγειν, σοῃΐεγαηῦ ΙηΐοΥ- 
ῬΙΘίθ65. 

τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων) Ν.Δ8 ὐοτη- 
Τηθηΐ. 2, 1Ο, 1. 

4. δούλας] τὰς δούλας (δ οίαϑ5 Νον. 
ποσοῦ Ρ᾽ ΠΕΣ 



ΘΆΙΡ ο 

- 5 7 ἤ , 5 Ν , 
ταῖς δ ἐλευθέραις μέγιστον νομίσας εἰναι: τὴν τεκνοποιίαν 

- . κ 7 »ῸΝ Ὁ Ν κ᾿ Ξε 
πρῶτον μὲν σωμασκεῖν ἐταξζεν οὐδὲν ἧττον τὸ θῆλυ τοῦ 
Ξ᾽ 7 Ξ δ ᾿ “ ἌΣ.» ’ ἰχέ Ν 

ἄρρενος φυλου ἐπειτα δὲ δρόμου καὶ ἰσχύος, ὥσπερ καὶ 
“ 5 7, Ψ Ν Ἐν , » “ Ν ΣῈ ,7 

τοῖς ἀνδράσιν, οὕτω καὶ ταῖς θηλείαις ἀγῶνας πρὸς ἀλλὴ λας 
ἐποίησε, νομίζων ἐξ ἀμφοτέρων ἰσχυρῶν καὶ τὰ ἔκγονα 

ς ἐρρωμενέστερα γίγνεσθαι. ἐπεί γε μὴν γυνὴ πρὸς ἄνδρα 
ἔλθοι, ὁρῶν τοὺς ἄλλους τὸν πρῶτον τοῦ χρόνου ἀμέτρως 

“ Ἂ ΄ Ν ΄ » , 2 2), 

Ταις γυναιξὶ συνονταᾶξς, καὶ τοὐυτοὺ τΤανᾶντια ἐγνω" ἐθηκε 
Χ » ΄Σ Ν » 7 2 “ 9 δε τς ᾽ ἐπ , 

γαρ αἰδεῖσθαι μὲν εἰσιόντα ὀφθῆναι, αἰδεῖσθαι δ᾽ ἐξιόντα. 
τά Ἂ Α' 7, ἈΝ Ἃ ΄- » “- 

οὕτω δὲ συνόντων ποθεινοτέρως μὲν ἀνάγκη σφῶν αὐτῶν 
Ὑ 3 » Ν , , ΄ [νά 

ἔχειν, ἐρρωμενέστερα δὲ γίγνεσθαι, εἴ τι βλάστοι, οὕτω 
Ξ- τ ΄, 7, 3 κ κι , 

6 μᾶλλον ἢ εἰ διάκοροι ἀλλήλων εἶεν. πρὸς δὲ τουτοις καὶ 
» ’ὔ ΄“ « ΄ Ι͂ σ ΄σ ἊΝ 

ἀποπαύσας τοῦ ὁπότε βούλοιτο ἕκαστος γυναῖκα ἄγεσθαι 
Ψ΄ 3 » - “ ΄ Χ ΄ - 

ἔταξεν ἐν ἀκμαῖς τῶν σωμάτων τοὺς γάμους ποιεῖσθαι, 
Ν “ ’ὔ “ » 7 7 2) Ἂ 7 καὶ τοῦτο συμφέρον τῇ εὐγονίᾳ νομίζων. εἴ γε μέντοι 

συμβαίη γηραιῷ νέαν ἐχειν, ὁρῶν τοὺς τηλικούτους φυ- 
΄ ΄ Ν “ Σ ͵ ’ 

λαττοντας αλιστα Τας υναίκας, Τανᾶαντιὰα καὶ Τοῦυτου 3 
ἈΕῚ “- ᾿ 7ὔ » ΄ ε 7, 3 Ν “ 7 

ἐνομισε᾽ τῷ γὰρ πρεσβύτῃ ἐποίησεν, ὁποίου ἀνδρὸς σῶμά 
Ἂς Χ » , “ 5 ’ 

τε καὶ ψυχὴν ἀγασθείη, τοῦτον ἐπαγομένῳ τεκνοποιῆσα- 

4. οὐδὲν] οὐδ᾽ Βίοῦ. ὥσπερ καὶ] ὥσπερ 5ίοῦ. ἐξ] ὡς 5100. 
τὰ] οτ. 5100. 5. βλάστοι ϑεξιποΙιάσνιιβ. βλάστοιεν ἶ,. βλαστάνοιεν ϑἰοῦ. 
εἰ οἴ, ϑίοῦ. 6. βούλοιτο ἕκαστος] [1011 βούλοιντο ἕκαστοι. ϑ':10Ὁ. εἴϊατη 
γυναῖκας. εὐγονίᾳ] εὐγενείᾳ 5τοῦ. 7. γηραιῷ  [ΛΌ1] γεραιῷ. 
φυλάττοντας 50}. φυλάσσοντας ἴ,. τούτου τούτοις σοῦ. εἰ 
ἀπαγαγομένῳ. πρεσβύτῃ ϑίου. [ΛΌΓ] πρεσβυτάτῳ, "Ϊ8] ως 46 Α. δὰ 
πρεσβύτῃ [ἀοοῦ (ἀ411118, ἰἀθιηπθ οὖ τηθὰ οο]]αΐο ἀα Ναί. 1325 σῶμά τε 
καὶ σῶμα ὅῖ0}. 

πρεσβύτῃ] ΡΙαῦ. Πυγουτρ.. 6. 15: 
Ἔ ξην μὲν γὰρ ἀνδρὶ πρεσβυτέρῳ νέας 
γυναικὸς, εἰ ή τινα τῶν καλῶν καὶ 

ἐρρωμενέστερα] ἐρρωμενέστερ ἂν 
ΘΌΠΡΙΙΞ μ᾿. 72:,» τι 4. 2: 5,2; ΤΊ, 2. 
566 δἰζθυαπη αἸοἸπιι πὸ το, 6, ἐνόμιζε 
Βεαποηία ἀδικεῖσθαι, οἴ 11, 3, νομίζων 
Βεααθηΐθ κοινωνεῖν. 

5. οὕτω μᾶλλον, πορ] ΘΠ 15 Τα ρ6- 
Ῥεεϊία, ἀ6]οὺ (ὐοθεύιμβ ρΡ. 7206, απδτην}8 
ΒΒ6Ρ6 5ῖς Π]|δΐο ροβϑύὺ σουηραγδύϊνοϑβ 
μᾶλλον ἀρὰ Χοποροηΐθμῃ οὖ 8]1085 
5815 ν᾽ ἀθδηΐαγ ἀδἴθηα!. ἡ 

6. βούλοιντο ἕκαστοι) ΑἸΊΘΏτι ΠῚ τι] 
8 βίπρι δ ποὴ ΡΟ] ΤΙ 115. 5:γ1ΠῈ], 5εα 
115, ΟΊΤΕΙΣ Ρ] ΠΥ] 6 τὴ οοττοχὶ ΟΟθοίτ5 
756... : 

᾿ς ἀκμαῖς] Εδάοτη Ρ]αί. Πυγσοαῦτρ,. 6. 1. 
συμφέρον] συμφέρειν Οοθεΐίαβ. Ρ. 

26. 
7. γεραιῷ 1 ΑἸΌῚ ἴῃ ργόβᾶ βου ΠῚ 

ΡΕΓ η. Υ. Τηθβ. δίθρῃ. Θυοᾷ τεβ- 
τπθηάυτα ἔαϊῦ, 

ἀγαθῶν ἀσπάσαιτο νέων καὶ δοκιμά-: 
σειεν, εἰσαγαγεῖν παρ᾽ αὐτὴν καὶ πλή- 
σαντα γενναίου σπέρματος ἴδιον αὑτοῦ 
ποιήσασθαι τὸ γεννηθέν" ἐξὴν δὲ πάλιν 
ἀὐδρὶ χρηστῷ τῶν εὐτέκνων τινὰ καὶ 
σωφρόνων θαυμάσαντα γυναικῶν ἑτέρῳ 
γεγαμημένων πεῖσαι τὸν ἄνδρα συνελ- 
θεῖν κατ. λ. ὕὕύπάαε πρεσβυτάτῳ ἀρυά 
ΧοΠορμῃοηίθε 6χ πρεσβυτέρῳ Ἠδέτ τ 
Ραΐαθαι: Ηοἰπάοτῆσβ. ΕἸαβάθπι Ρ]ι- 
ἰΔτΟ ΠῚ εἰσαγαγεῖν σοτητηθπαδί ΚΓΟ 861 
ἐπαγαγομένῳ. 

ἐποίησεν]. [ΊΟΙΠ|} 510 ΘΕ18Π1 2, ΤΟ: 
6, τ, 5, 4. αὐ ρῬΥορθ βαρογνδούσμη 5ἰζ 
νόμον 8. 

τεκνοποιήσασθαι] ὅϑϑαῖῖθ ῬΥΟΌΔΘΒΙ]8 
ΘΙΟΡΒΟΙ ποιεῖσθαι, αιαπλ ὙΘΟΘΗ ΟΥΘΒ 

ΒΖ 



ὃ 

ΙΟ 

4. ΒΕΙΡΟΒ. ΤΑΘΒΌΛΔΕΜ." 

9 ’ὕ 53 Ν δὰ σ΄ ἊΝ Ἃ 

σθαι. εἰ δέ τις αὖ γυναικὶ μὲν συνοικεῖν μὴ βούλοιτο, 
’ ἈκεΝ έ ’ Ν ΄: [: 3 ,ὔ 

τέκνων δὲ ἀξιολόγων ἐπιθυμοίη, καὶ τούτῳ νόμον ἐποίησεν, 
σ΄ 5) Ν 7 ε , , Μ 

ἡντινα εὔτεκνον καὶ γενναίαν ὁρῴη, πείσαντα τὸν ἐχοντα 
5 ’ὔ “ δ Ἁ “-“ 

ἐκ ταύτης τεκνοποιεῖσθαι. καὶ πολλὰ μὲν τοιαῦτα συν- 
᾿ σ΄ Ν "5 ’ 

ἐχώρει" τε γὰρ γυναῖκες διττοὺς οἴκους βούλονται 
΄ “ 5, 3 χ - Ὗ ,ὕ 

κατέχειν, οἵ τε ἄνδρες ἀδελῴους τοῖς παισὶ προσλαμβα- 
ἮΝ “κι. Ἁ 7 Ἁ “ ζω σι ΄σ' 

νειν, οἱ τοῦ μὲν γένους καὶ τῆς δυνάμεως κοινωνοῦσι, τῶν 
Ἁ ΄ 3 -“ ἐγ Ἁ δ ἐς 7) 

δὲ χρημάτων οὐκ ἀντιποιοῦνται. περὶ μὲν δὴ τεκνοποιίας 
γ 3 7 Χ “- 57 , ΄ ἐν 

οὕτω τἀναντία γνοὺς τοῖς ἄλλοις εἰ τι διαφέροντας καὶ 
ν 2 Ν 5.95 νΝ Ψἤ ὩΣ ΄ 3 4 

κατὰ μέγεθος καὶ κατ᾽ ἰσχὺν ἀνδρας τῇ Σπάρτῃ ἀπετέλεσεν 
ε ’ 3 ’ 

ὁ βουλομενος ἐπισκοπειτοω. 

Ψ 
αἱ 

Κιῷ,. Β. 
97 ᾿: 7 3 Ν ν ἣν 7 » “2 ’ 

Ἐγὼ μέντοι, ἐπεὶ καὶ περὶ γενέσεως ἐξήγημαι, βού- 
δ ,ὔ « 7 “ Ἁ 

λομαι καὶ τὴν παιδείαν ἑκατέρων σαφηνίσαι. τῶν μεν 
7 »ὕ ’ ’ὔ 7 Χ 

τοίνυν ἄλλων ᾿Βλληνων οἱ φάσκοντες κάλλιστα τοὺς 

8. μὲν οπ]. δον. τούτῳ νόμον] τοῦτο νόμιμον ϑιοῦ. ἥντινα ΘιοΟὈ. 
1λΌτὶ ἥντινα ἄν. τεκνοποιεῖσθαι] ποιεῖσθαι δου. ᾿ 9. αἵ τε---οἴ τε] αἱ 
μὲν-- αἱ δὲ ΒίοὈ. προσλαμβάνειν] λαμβάνειν Βίοἢ. εἴ μὲν τοῦ. κοι- 
νωνοῦσι] κοινωνήσουσι 5ῖ0}. 1Ο. μὲν δὴ] μὲν 11). ΒιοὈ. τοῖς ἄλλοις] 
τοὺς ἄλλους ίοῦν. κατὰ οἷ κατ᾽ οτη. 5ίοῦ. ἐπισκοπείτω]) σκοπείτω ϑίοὨ. 
1. ἐγὼ---2. ὁ δὲ] Ρτο Π18. δίοὈ. βούλομαι δὲ καὶ τὴν παιδείαν σαφηνίσαι. ὃ γὰρ. 

ἀοιηυτη, υὖ οβίοπαηΐ απι86 Αἰχὶ δά 
ΤΊ65. ΒΓ ΡΏ ΔΙ, δ]ΐογο υἱδηΐαγ ἀ6 δα- 
ΟΡ δηςθιι5, ποιεῖσθαι ἀυΐοτη αἸοαΐαΥ 
αὐ Ογτορ. 4, 6, 2, ἀ6 δαπποθο : Παῖδα 
οὕτως ὡς δυνατόν σε ποιοῦμαι. 

9. πολλὰ τοιαῦτα συνεχώρει) ἴπ Πᾶς 
ἸοΊ αν ἸΙΟΘ 018, α18 8. ΟἸΠΏΘ ΟἸΒΟΙΙ ΘΗ 
ΤηΔΙΓΠΟΙΠΙ ΠΟΙΘΘΙ οἵ 1101] ΔΙΠΊΟΥΒ, 
Ἰορττπη86 οὖ ΠΟῚ Ἰορίτπηδθ 500)00]15, 
Βαβί}10, ἰδτηθη να]ρὸ τη Γαΐ] ὥρδτ- 
ἴΔΠ05, πίον α05 ᾿πϑπαϊία ἐπουϊηΐ 
Δα α]ζοτα. Ρ]πίαγο. Γγουγρ. ο. ΓΡ. 
Θδ51 νθΙῸ ΠΟ Ρουρϑύσαπ [πουὶῦ πος 
οὐ τπου]ῦαβ τΤοοθρίθπ] Δα .]ου  Πη. 
ΜΟΒΌΞ". 

διττοὺς οἴκους βούλονται κατέχειν] 
Ὦχ Ἰοοὶβ ΪαϊΆΓΟΠΙ ἴῃ ΓγουΓΡῚ οἱ 
ΝΝυτηδ6 ΘΟΙΏΡ. ὁ. 4, οὗ (ὐδῇ. Π11Π. α. 25: 
ΔΡΡδιδϑύ τη] θΥθὴ 6 ἀοτηο οἷ [Ἀ161118ἃ 
ΤΩΔΤΙ ῬΥΤΊΟΥΒ. {γ8 Π511586 ἴῃ ΟἀΟΙΠΌΙΩ 
οὔ [Ἀγ] τὴ ΒΘΟ ΠῚ ἀἀθβροηβᾶτη οὗ 
Θ]οσαίδιη ἃ ρδίγθ οὖ 8. ΤηΔ70 ὈΙΊΟΙΘ, 
Ἰζα ταῦ ΠΟΙΩΠΙΠΈΏΙΟ οὖ ΘΟΥ̓ΡΟΙῚΒ οὗ ὈοΠο- 
ΓΙ ΟἸΩΠΙ ΤΏ ΟἸΠΠΒ ὈΪαπ6 οϑβοΐ βιὉ- 

1αῖαᾶ. Ὁ] δ οἤτ15. ΙΟ60 ΡτΊΟΥ! 46 ΠῸρΡ- 
115. Θ᾽ αϑηη αἱ ἰδηαῦδηη ἰορθ οἵ ΠΠ011- 
Ὀπ5 γϑοθρί!5 ἸοαυϊΟυΣ ; ΔἰΐογῸ ἰδτηθῃ 
Ἡοτΐίθηβι: παρίϊα5. οατη Ματγοῖα (ὑδῖο- 
Ὧ15 [Δ ΠΌΔΙ Τα ᾿Π50] 6 πίθτη Πδυτδί. 
ΘίγΑθΟ 11, Ρ. 408, δαπάθπι ΤΑρΥτο- 
ΤΠ ΤΠΟΤΈΤΩ ΠΔΥΓΔΏΒ παλαιὸν Ῥωμαίων 
ἔθος αἰχιι. ΞΟῊΝ, 

ΊΟ. εἴ τι διαφέροντας καὶ κατὰ μέγεθος 

καὶ κατ᾽ ἰσχὺν ἄνδρας ἀπετέλεσεν) [ἃ 
Δ εη. 1, 5: Πολὺ διενεγκόντας κατὰ 
τὴν ἀρετὴν, αποα οὐ Ἰρδιτη πον] οϑί 
ΒΟΙΙΡΙΟΥΊΒ, τὖ 1. βαβρθοίᾶ 510 ρΥδθρο- 
5110, αατπιπι δου πη ΘΟΠΒ ΓΟ ΟΠ ΘΙ 
ἀείεπαδς. δχθιηρίαη ΑΑΘϑο ἢ πΙ5. Ἰ81η 
ΑὉ ίθρῃδμο δἰ]αίατη ἢ. 11, 12: 
Μειράκιον τὴν ὄψιν ἑτέρων διαφέρον, 
ἸΙΒαθιηηιιθ νΘΥὉ15. τι81 Πιοην5. ἃ. Β. 
ἔχο. νο]. 4, Ρ. 2237. 4, οἴ αὰδ8 δΒυηΐ 
4101. 

ἐπισκοπείτω)] ἰπῖτα 2, 14, ἐπισκο- 
πείσθω. : 

1. (ὑπ ΘΧοσϊο αἀ816 ϑίοθδθιβ 
ἴδοιῦ ῬΥΌΥΒ8 σον ηῦ ς. 15, βούλομαι 



ΟὌΑΡΥΤΕ ὄ 

υἱεῖς παιδεύειν, ἐπειδὰν τάχιστα αὐτοῖς οἱ παῖδες τὰ λεγό- 
μενα συνιῶσιν, εὐθὺς μὲν ἐπ᾽ αὐτοῖς παιδαγωγοὺς θερά- 
ποντας ἐφιστᾶσιν, εὐθὺς δὲ πέμπουσιν εἰς διδασκάλων 
μαθησομένους καὶ γράμματα καὶ μουσικὴν καὶ τὰ ἐν πα- 
λαίστρᾳ. πρὸς δὲ τούτοις τῶν παίδων πόδας μὲν ὑποδή- 
μασιν ἁπαλύνουσι, σώματα δὲ ἱματίων μεταβολαῖς δια- 
θρύπτουσι" σίτου γε μὴν αὐτοῖς γαστέρα μέτρον νομί- 
ζουσιν. ὁ δὲ Λυκοῦργος ἀντὶ μὲν τοῦ ἰδίᾳ ἕκαστον παιδα- 
γωγοὺς δούλους ἐφιστάναι: ἄνδρα ἐπέστησε κρατεῖν αὐτῶν 
ἐξ ὥνπερ αἱ μέγισται ἀρχαὶ καθίστανται, ὃς δὴ καὶ παι- 
δονόμος καλεῖται. τοῦτον δὲ κύριον ἐποίησε καὶ ἀθροίζειν 
τοὺς παῖδας καὶ ἐπισκοποῦντα, εἴ τις ῥᾳδιουργοίη, ἰσχυ- 
ρῶς κολάζειν. ἔδωκε δ᾽ αὐτῷ καὶ τῶν ἡβώντων μαστι- 
γοφόρους, ὅπως τιμωροῖεν ὅτε δέοι: ὥστε πολλὴν μὲν 
αἰδῶ, πολλὴν δὲ πειθὼ ἐκεῖ συμπαρεῖναι. ἀντί γε μὴν 

τοῦ ἁπαλύνειν τοὺς πόδας ὑποδήμασιν ἔταξεν ἀνυποδησίᾳ 
κρατύνειν, νομίζων, εἰ τοῦτ᾽ ἀσκήσειαν, πολὺ μὲν ῥᾷον 
ἂν ὄρθια ἐκβαίνειν, ἀσφαλέστερον δὲ πρανῆ καταβαίνειν, 
καὶ πηδῆσαι δὲ καὶ ἀναθορεῖν καὶ δραμεῖν θᾶττον ἀνυπό- 

συνιῶσιν) ΤΔΌΤῚ ξυνιῶσιν. 
8. 2.--ὃ, ὑπηρετοῦντα. 
ὃ 5ΓΟ0. ἀθροίζειν] καθίζειν διοῦ. 
ϑίοῦ. [101] ἔδωκεν, Ὠ181 αυοὰ [ΔοΘίιγ 46 Δ ίϊο. Α. οἵ 1225. 

ἂν ὄρθια ἐκβαίνειν ΘΟὈ., 151 ᾳφὰοα οοαοχ 8. ἀσκήσειαν) ἀσκήσαιεν ϑῖοθ. 

ἕκαστον] ἑκάστοις ὅῖΊοῦὈ., εἴ ἄνδρας ΡΙῸ ἄνδρα. 
2. ὁ δὲ] ὁ γὰρ 8:00. ΕἸ. 44, 25. ΟἹ οἰΐαξ 

ἃ δε] 
ἔδωκε δ᾽ ἰσχυρῶς ΟΠ. στοῦ. 

ὥστε] ὡς δῖοῦ, 

(ψαϊ οτ. ἀσφ.---καταβαίνειν) ἄνορθια. ἂν ὄρθια δὴ εὖ ΒΣι ει ἈΠ οἱ ναι Τ225. 
ἀνυπόδητον---ὑποδεδεμένον οτη. 5100. 

δὲ καὶ---διηγήσασθαι, τιδο (Βα ΔΗ 
ἀεβιἀογασοῖ 80 6ὸ ουηΐββα, ἴῃ Ἁ1}}118 
Θἰδ ὴ γένεσις Ῥᾶγατη ἃρέθ αἀἰούπιη ῬΤῸ 
τεκνοποιία, αὐ 81 ἤδες ἀποητιβ ΠΟῚ 
βιαηῦ ΧΟΠΟΡΠΟΠΌΙΒ, ἸΠΒΊΡ15. ΔΥρΡΊΙΑ ΙΣ 
ΟΟΥΤΘΟΐΟΤ μὴ ἸΙοΘ Πἴϊ8, ΠΌΟΥΙΙπα 8]16 118 
Πᾶθο Δα] ἀθεῖῦ ΡΓΟΡΊΘΥ ΟἸηΙβϑη δὲ 
δῃΐα καί. 

ἐπειδὰν τὰ λεγόμενα ξυνιῶσιν] ἢ 
ΤΙ ΓΘΓΙΟΓ ΠῚ [ΟΥΤΠΒ ΠῚ ἕυν ᾿Π ΓΘ ΠαῚ ἴῃ 
Πα νϑυθο ΤΏ 6, τιῦ ἴῃ 8. Χβη. Δρο- 
Ἰορ;. 5 «τό; ᾿Ἐξ ὅτουπερ ξυνιέναι τὰ λε- 
γόμενα ἠρξάμην, Αἰχὶ ρῥταρῖ. δα ΑἼΔΡ. 
μ᾿ τ: 
5 πτιλαίστρᾳ! ΡΙΑαῦ, ΑἸοΙΌ. 
Ῥ. τού Τὰ: ἜΜμαθες γὰρ γράμματα 

καὶ κιθαρίζειν καὶ παλαίειν" οὐ γὰρ δὴ 
αὐλεῖν γε ἤθελες μαθεῖν, οἱ Ἰοστιπη 51- 
τη] θη τη ΤΠπθδᾶσθ Ρ᾿. 122 Εἰ, οοπηρδνᾶ- 
νῖν Ὑ᾽εϊβκίαβ. ρΡιοίατα ΡῬοβίγεπιδ 615- 
ΟΙΡΙ Πα 6. ΡΌΘΙ]15 δοίοτιταΐο Ῥαιηρ ἢ: 

ΡΙοίοΥΙ5 δοοϑβϑιῦ, ἰσααάθηΐθ Αγιϑίοίθ!β 
ῬΟΙ. 8:5. ΒΟῊΝ: 

2: παιδονόμος] ἘΠ ΤΠ ΟΙΡΟ. Ὁ ΤῊ: 
Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ παιδονόμος ἐκ τῶν 
καλῶν κἀγαθῶν ἀνδρῶν ἐτάττετο, ααϊ 

[0131 5) 1! ΡΘΥβθα τα Ο. τ6, εὖ ῥτοὸ ἀθροί- 

ζειν ΡΟΠΙ καταλοχίζειν εἰς ἀγέλας. ἴε- 
5ΒΥΟΠ1Ο ἀρχή τις παρὰ Λάκωσι. ἴ)6 αὰἃ 
Αὐιδίοῦ, ΡοΙΐ. 4,15: 7.17. Εαϊῦ οὐἴδτη 
δρα γθύθηβθϑ οὖ ϑ γα ο ΠΟΘ η568 (ἀ- 
186, 46 φαϊθι8 ν. ΤΠπ68. δίθρῃ. 

3. ἀνυποδησίᾳ) ΡΙαΐ. Τγουτρ. α. τό. 
ὄρθια ἐκβαίνειν] (ἀπο ίοθβοιιβ 

ῬΥΔΘΌαϊΣ ὄρθια ἐκβαίνειν, αἸοσύτιπη αἵ 
ΑπδΌ. 4, 2,3: Ἐπὶ χαράδρᾳ, ἣν ἔδει 
διαβάντας πρὸς τὸ ὄρθιον ἐκβαίνειν. 
Ας ἀ6 ΡΓΔΘΡΟΒΙΠΟΠΘ ἴῃ [Δ] 115 ΟΠ 1558 
αἸσοίαν δὰ ,εῃ. 4, 9. (ὑδβίδ!ο ὄρθια 
ἀναβαίνειν. 

ἀνυπόδητον---ὑποδεδεμένον] τὸν Ὀ18 
δαάῆιῦ Οοθεῖαβ Ρ. 726. 



6 ΒΕΙΡΤΙΒ. ΤΑΟΘΕ ΘΑΈΜ. 

4 δητον, εἰ ἠσκηκὼς εἴη τοὺς πόδας, ἢ ὑποδεδεμένον. καὶ 
ἀντί γε τοῦ ἱματίοις διαθρύπτεσθαι ἐνόμισεν ἐνὶ ἱματίῳ δὶ 
ἔτους προσεθίζεσθαι, νομίζων οὕτω καὶ πρὸς ψύχη. καὶ 

5 πρὺς θάλπη ἄμεινον ἂν παρεσκευάσθαι. σῖτόν γε μὴν 
ἐταξε τοσοῦτον ᾿ἔχοντα συμβολεύειν τὸν εἴρενα ὡς ὑπὸ 
πλησμονῆς μὲν μήποτε βαρύνεσθαι, τοῦ δὲ ἐνδεεστέρως 

4. καὶ ἀντί γε] ἀντὶ δὲ διοὈ. ἐνόμισεν ἑνὶ ἱματίῳ] ἐ ἐνόμισε δερματίῳ ϑιοῦ. 
νομίζων---πταρασκευάσασθαι οτα. ϑ'΄τοὈ. οὕτω] [ΔὈτὶ οὕτως. παρεσκευ- 
σθαι) ΤΛΌΥΙ παρασκευάσασθαι. 5. ἔταξε τοσοῦτον ἔχοντα συμβουλεύειν (αἴ 
ΤΙ αὶ 1107}}, ὦ Τ66. τη. ΒΈΌΡΟΥ εἰ ρΡοΒΙῖο, Ϊ τοσοῦτον ἔχειν συνεβούλευεν ϑ΄ον. 

ἔχειν Δ. 5.γΥ. τὸν εἴρενα) [ΛΌΤ] τὸν ἄρρενα. οτα. ΘίοὈ. μήποτε] 
οὕποτε ὥίοῦ. 

4. ἑνὶ ἱματίῳ] Οὐοηῖ. Ρ]αῦ. ωγοῦτρ. 
6. τό. Αβρδβιιβ οοτητηθηΐ. ἴῃ Αυ]βῖο- 
[6115 ΕΠ. ΝΟ. 4, Ρ. 58 Α]ᾶ.: Οἷον ἡ 
τῶν Λακώνων ἐσθὴς εὐτελὴς ἄγαν ἵστο- 
ρεῖταν Ξενοφῶντι. 

παρασκευάσασθαι] 
(ὐοδεοίαϑ Ρ. 725. 

5. συμβουλεύειν] ἴσως συμβολεύειν, 
8. σύμβολον, ὃ καὶ ἔρανος, (ςο]]θεΐδ, 
παρὰ τὸ συμβάλλειν, 41 ῬΆΘΙΙ ἴῃ 
ἘΠᾺΠπΙ σοὨξογεαηΐῦ οἸθπτη, οὗ ΤΏ 56 ο- 
118, φαοιπδαππηοάατῃ ργονθοΐαθ δϑίβιβ 
δοιηϊη65 ρα ῦ]ιοΘ 18 ο] 6 θη τη 115 σ0Π- 
γΊν}15 αὕδ6 συσσίτια ἢ φιδίτια νορᾶ- 
Ῥαηΐ. σ. ΡΟΒΤΌΣ. Ν. Βεομποιαϑιὶ 
ΔΏμΟΙ. 8584. Συμβολατεύειν 8160 αἰχὶ 
ἘΡΙοΒδυτηα8 αρυᾶ Αἴμπθῃ. 9, Ρ. 274 Ἐ: 
Καὶ ταῦτα δή με συμβολατεύειν ἔφη 
τοῖς ̓ Αχαιοῖσιν προδιδόμεν τ᾽ ὦμνυ ἐμὲ 

τὸν δέλφακα. ποα 81 [ογία ΒουΊ Ρβϑυῖ 
ΧΟΘΠΟΡΠΟΙ, ᾿ρϑατη ψ υθαπη [ϑοΟΠ ΟΠ 
Βούνᾶυ. Εὐδῦ Θη]πὶ συμβολεύειν ΟΠ 
τηϊηυ 5 ΒΌΒρΘΟύαΠι 468 ἔΟΥΠη8 αὔδια ἐμ- 
βολεύειν, (6 ᾳὰο 1ῃ ἐμβολιμεύειν ταῖι- 
ἴάπάο αἰχὶ δὰ 765. ϑίθρ)ιδαπὶ. Οείε- 
τΤατη ϑίοθδθὶ, ραυγίιπι δὕϊϑιι ἴῃ ΠΟΥ Πα 
ὉΠῸΠῚ] ΧΟΠΟΡΠΟΠΙ5 111ᾶΐα βουϊρίαγα, 
ἱπιραά θη τ5 Θϑύ οου θοίου!β. 

εἴρενα] ΡΙαΐ. Πυγοῦτρ'. Ὁ. 17: Οὐ μὴν 
ἀλλὰ καὶ παιδονόμος ἐκ τῶν καλῶν 
κἀγαθῶν ἀνδρῶν ἐτάττετο, καὶ κατ᾽ 

ἀγέλας αὐτοὶ προΐσταντο τῶν λεγομέ- 

νὼν εἰρένων ἀεὶ τὸν σωφρονέστατον 

καὶ μαχιμώτατον. εἴρενας δὲ καλοῦσι 

τοὺς ἔτος ἤδη δεύτερον ἐ εκ παίδων γεγο 

νότας, μελλείρενας δὲ τῶν παίδων τοὺς 
πρεσβυτάτους. οὗτος οὖν ὁ εἴρην εἴκο- 
σιν ἔτη γεγονὼς ἄρχει ΤΕ τῶν ὑποτε- 

ταγμένων ἐν ταῖς μάχαις, καὶ κατ᾽ οἶκον 

ὑπηρέταις χρῆται πρὸς τὸ δεῖπνον. ἐπι- 
τάττει δὲ τοῖς μὲν ἁδροῖς ξύλα φέρειν, 
τοῖς δὲ μικροτέροις λάχανα" καὶ φέ- 
ρουσι κλέπτοντες, οἱ μὲν ἐπὶ τοὺς κη- 

παρεσκευάσθαι 

πους βαδίζοντες, οἱ δ᾽ εἰς τὰ τῶν ἀν- 
δρῶν συσσίτια παρεισρέοντες εὖ μάλα 
πανούργως καὶ πεφυλαγμένως ἂν δ᾽ 
ἁλῷ, πολλὰς λαμβάνει πληγὰς τῇ μά- 
στιγι, ῥᾳθύμως δοκῶν κλέπτειν καὶ 
ἀτέχνως. κλέπτουσι δὲ καὶ τῶν σιτίων 
ὃ τι ἂν δύνωνται, μανθάνοντες εὐφυῶς 
ἐπιτίθεσθαι τοῖς καθεύδουσιν ἢ ῥᾳθύμως 
φυλάττουσι" τῷ δ᾽ ἁλόντι (ζημία πλη- 
γαὶ καὶ τὸ πεινῆν. γλίσχρον γὰρ αὐτοῖς 
ἐστι δεῖπνον, ὅπως δι αὑτῶν ἀμυνό- 
μενοι τὴν ἔνδειαν ἀναγκάζωνται. τολμᾶν 
καὶ πανουργεῖν. καὶ τοῦτο μὲν ἔργον 
τῆς ὀλιγοσιτίας. πάρεργον δέ φασι τὴν 
τῶν σωμάτων αὔξησιν. φέρεται γὰρ εἰς 
μῆκος, ὅταν τὸ πνεῦμα μὴ πολλὴν σχῇ 
διατριβὴν καὶ ἀσχολίαν ὑπὸ πλήθους 
τροφῆς εἰς βάθος καὶ πλάτος πιεζό- 
μενον, ἀλλ᾽ ἄνω βαδίζῃ διὰ κουφότητα, 
δὲ οϑύ., 4088 Ταροίυηαῦ οὖ ναυϊδηίαῦ 
ἴπ [πϑι. [μδοοη. Ρ. 237 Ἐ, Εχ ρῥγἹουὶ 
ἴοθο Ομ] οο τὸν ἄρρενα τηπίαπάτιπα ἴπ 
τὸν εἴρενα, ἀπο πη σὙΘΡΊΒ, βουάγορ ααϊ 
ἀἸεοθαύατ ; ἀοῖηάε συμβολεύειν 6888 δα 
ΘΟΘΏΘΙΏ ΠΟΏΡΤΘΡΑΓΘ, ΟἿ] ΡΕΌ]66 ργ8- 
Βεραῦαν βατηίτιβ ραγοίθβιιηθ. 5ΟΠΝ, 
Τάδτῃ νιστηῃ 8.11. ΟΠΟΘΡΟΟΒΟαΒ γΟ]. 
1, Ῥ. όρ, 27 : Εἴρην λέγεται ὁ---εἴκοσιν 
ἐνιαυτῶν. τοῦτο ὁ Καλλίμαχος διὰ τοῦ ε 
ἔκλινεν (1Ἰπ ἵἕγαρτη. ἴῃ τα. Απεοᾶ. 
Οχοη. νο0]. 1, Ρ. 412, 22). ΑἸ ν. ἴῃ 
65. ΘύθρΡΠΔΠΙ. 

βαρύνεσθα! --- αὐξάνεσθαι) Ῥϑιτη1}18 
ΡΙαΐ. ἰγουτρ. Ὁ. 17, (ὁ, Ὁ] εχ ΠοῸ 
Ἰοοο ἀσιτήσαντες ἐπιπονῆσαι, ῬΒ. ΡΙαῦ. 
Μοῖ. Ρ. 2927 δ.) Ουὶ ροβίασδπι, 6 
αὐξήσει αικογδΐ : “Πάρεργον δέ φασι 
(τῆς ὀλιγοσιτίας) τὴν τῶν σωμάτων αὖὔ- 
ἕξησιν. φέρεται γὰρ εἰς μῆκος οἴ αἴ186 
βθααηΐα, αυοά 1115 δααϊῦ: Τὸ δ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο καὶ καλοὺς δοκεῖ ποιεῖν" αἱ 
γὰρ ἰσχναὶ καὶ διάκενοι μᾶλλον ἕξεις 
ὑπακούουσι πρὸς τὴν διάρθρωσιν, αἱ δὲ 
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᾿βάνειν ἡγήσατο ἢ τὴν διαπλατυνουσαν τῷ σίτῳ. 
, { 

Ἶ ΘΑ ΤΙ: 

πὰ ον τ Γ " γ Ἀ “ ὃ , 
διάγειν μὴ ἀπείρως ἔχειν, νομίζων τοὺς οὕτω παιδευομέ- 

σ΄ Ε Ἁ “Νἣὁ ’ 7 ,ὔ 

νους μᾶλλον μὲν ἂν δύνασθαι, εἰ δεησειεν, ἀσιτήσαντας 
“-΄“- ΄- 9 ΕΥ͂ 3 7 Ἁ ΄ι 

ἐπιπονῆσαι, μᾶλλον δ᾽ ἂν, εἰ παραγγελθείη, ἀπὸ τοῦ 
΄-“ “ “ Ὁ ΣΝ τὰν 57 

αὐτοῦ σίτου πλείω χρόνον ἐπιταθῆναι, ἧττον δ' ἂν ὄψου 
΄ι [4 - ΄σι 37) “-“ «. 

δεῖσθαι, εὐχερέστερον δὲ πρὸς πᾶν ἔχειν βρῶμα, καὶ ὑὕγιει-- 
Ἢ Ἕ λυ Ἢ ᾿ 9 - ὅκ 5“. 7 ΝΑ 

6 νοτέρως δ᾽ ἂν διάγειν, καὶ εἰς μῆκος ἂν αὐξάνεσθαι τὴν 
: ᾿ Ν 7 - Ν ΄- 

ῥαδινὰ τὰ σώματα ποιοῦσαν τροφὴν μᾶλλον συλλαμ- 
Ξ Χ 

ὡς δὲ 
᾿ἶ « Ν ἐν ΄. 57 53 Κι, ΕἸ 7 ᾿ 3 ΄σι 

μὴ ὑπὸ λιμοῦ αγαν αὖ πιεζοιντο, ἀπραγμοόονὼῶς μὲν αὐτοῖς 
» 27) 7 ΤΣ Ἂ ὙΠ ,ὔ 3 

οὐκ ἐδωκε λαμβάνειν ὧν ἂν προσδέωνται, κλέπτειν ὃ 

8: νομίζων--- βρῶμα καὶ ΟΠΊ. σοῦ. ἂν διάγειν) διάγειν Βίοῦ. 6. μῆκος 
μῆκος δ᾽ 500. ἡγήσατο] ἡγησάμενος ὅΙἴΟὈ. διαπλατύνουσαν ] δια- 
πλάττουσαν ὥιοῦ. αὐτοῖς οὐκ ἔδωκε] οὐκ ἔδωκεν αὐτοῖς Θίοῦ. ὧν 
ἂν προσδέωνται . ὧν προσδέονται ϑίοΌ. ὧν ἂν δέωνται ἴ,. 

ὀγκώδεις καὶ πολύτροφοι διὰ βάρος 
ἀντιβαίνουσιν, ἀπ 6 τοροίϊῦ ρδγίτη Ρ5. 
Ῥ]αΐάτοῆτιβ, 181 46 δϑῖ10 δα]δθοϊῦ, 1η- 
ἵαρτίογθια Παθτῦ Ἰοσστη Χ ΘΠΟΡ ΠΟΠΤΙ]Β, 
ΕΧ 400 ΡΥ ΟΤαὰ οογίθ 46 αὐξήσει ρος. 
Ας νι δα ἢϊς Ἰαΐθγθ δἴϊδτη 8118 
Ῥτγοαππέ ᾿πᾶϊοῖϊα. Νϑῃη εὐ συλλαμβά- 
νειν ΟὟ) 1ΠΠΉΪΟνΟ 51π6 γοιιϊο τοῦ 
ΨΕὶ εἰς τὸ, τιΆ βο]ϑί ἢδθυὶ, σοπ]ιποίιη 
ΠΟῺ 1π]πιρῖα διιβρθοίπτη αἰ ΘΟΠΠοΙ- 
ἄεγο, εὖ ἂν, ΄σι0α δα συλλαμβάνειν 
Ρογίπποί, στπ8}6 ᾿πίθυροϑιίι πη ̓ πΐευ εἰς 
μῆκος, εἴ αὐξάνεσθαι, εἰ ἡγήσατο δριια 
Βιοθαθιιπη ἡγησάμενος Βογϊρίατμη διι- 
σοπῦ νἱὉ Ξιιβριοοηθη. Εὖ ααύτη 
ϑιοῦδθοιιϑ δὔϊατη δ᾽ ἸηΓογροηδῦ ροβύ μῆ- 
'κος. ΓΘ ῸΘ. 6] 15 βουϊρίτιτα ΠΟ] Ποία 
δααιβααα ααδ6 ΡΙαίαγο 8. δα 46 
Ρυϊομτιθατηθ αθο ἸΙσού ΠΑΥΊΟ]ατῚ : Καὶ 
εἰς μῆκος δ᾽ ἂν αὐξάνεσθαι ᾧετο καὶ 
εὐειδεστέρους γε] καλλίους γίγνεσθαι, 
πρὸς ἀμφότερα τὴν ῥαδινὰ τὰ σώματα 
ποιοῦσαν τροφὴν μᾶλλον συλλαμβάνειν 
ἡγησάμενος ἢ τὴν διαπλατύνουσαν. Οο- 
Ὀείτιβ, Ρ. 727. πθαὰθ ΡΒ] πη π6- 
46 Βίο δ ΘΓ ΤΠΘΙΠΟΥΘΏΒ : [πρὸς γὰρ 
ῥώμην τε καὶ τάχος] γε] [εἰς γὰρ ἰσχύν 
τε καὶ τάχος] τὴν ῥαδινὰ τὰ σώματα 
ποιοῦσαν τροφὴν μᾶλλον συλλαμβάνειν 
ἡγήσατο κ. τ. ἑ. δα οἰἴατα δρᾶ 51το- 
ὈδΘΌ ΠῚ ΘΟΥΓΘΟΓΟΓ τη σοτητηθηΐα Ρ8Ὲ110 
διῃΐ6 δα 8. 5, ΠΟΥ ΓΤ. 

ἐπιπτονῆσαι) ἰὨΒΌΡΕΙ ἰΔθοτατθ. Υ. 
ΟΠ πο ον, δα Οντορ. 5. 4, 17. 

πᾶν] πᾶν ἂν (ὐοθοίιιβ Ρ. 725. 
6. κλέπτειν---ἔστιν ἃ] ΑΠΔ0. 4, 6, 

τ4: Ὑμᾶς ἀκούω τοὺς Λακεδαιμονίους, 
ὅσοι ἐστὲ τῶν ὁμοίων, εὐθὺς ἐκ παίδων 

κλέπτειν μελετᾶν καὶ οὐκ αἰσχρὸν εἶναι, 
ἀλλὰ καλὸν κλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει 
νόμος. ὅπως δὲ ὡς κράτιστα κλέπτητε 
καὶ πειρᾶσθε λανθάνειν, νόμιμον ἄρα 
ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληφθῆτε κλέπτοντες, 
μαστιγοῦσθαι. ἴ,ΔΟΟΠ65 1051] κρυπτείαν 
ψΌΟΔ556 ΠΟΠΘΒΌΟΥΘ νοσα 0 νἹἀθηΐαγ, 
4πὸ τὐῦαν Ρ] αἰατοῃτι5. ΓΥΟΠΤΡῚ ο: 2, 
ΤΟ ΠῚ ΠΔΙΥΔΏΒ 6Χχ Ανιβίοίεϊ : Τῶν νέων 
οἱ ἄρχοντες διὰ χρόνου τοὺς μάλιστα 
νοῦν ἔχειν δοκοῦντας εἰς τὴν χώραν 
ἄλλον ἄλλοσε ἐξέπεμπον ---νύκτωρ δὲ 
κατιόντες εἰς τὰς ὁδοὺς τῶν Εϊλώτων 
τὸν ἁλισκόμενον ἀπέσφαττον. πολλάκις 
δὲ καὶ τοῖς ἀγροῖς ἐπιπορευόμενοι τοὺς 
ῥωμαλεωτάτους καὶ κρατίστους αὐτῶν 
ἀνήρουν. ὥρα 15 κρυπτείαν αϊνοΥβδιη 
ἴδοονα νἹάθίμ ἃ ΤΟΥ͂Θ ἔπγη6ἹἸ α186 
Δα νἱούπηη ρογυπθηΐ, “πθπὶ (880 Υ1010 
(6. 17..ὈΪΔη6 1ζ8, αὶ ΧΟΠΌΡΠΟΙ, δοαθπ 
ΠΟΠΒ1Π0 βδαβπηαιιθ οδῖιδ8 δαϊΐα. Κρυ- 
πτεία τις ὀνομάζεται Ρ]αῖο [,ΘρΊΙΠῚ 1, 
Ρ. 653 Β, οὖ 5680]... Ὁ] ἀϑπὶ 6185 
αδο]αγαῖ : 146ΠῈ ἰδ ΠΊ6 η 7. Ρ. 522 ΚΕ, 
κλωπείαν νοσδῖα ν᾽ ἀθίαγ, αὈΙϊ 46 νϑπδ- 
ἘΟΤτῚΠ σΘ ΠΟΥ 15 αἸβραίεϊ : Κλωπείας 
δ᾽ ἐν χώρᾳ καὶ πόλει μηδὲ εἰς τὸν 
ἔσχατον ἐπέλθοι νοῦν ἅψασθαι. (ὐοῃί ἃ 
Ἰβοογδίθβ κλωπείαν γνοοαΐ, Ἠδβ]οίατη 
86 615 ΠῸΠ1 τη ΘΠ 016 δοία, Ραπδίπθῃ. 
Ρ. 277 Β: Καθ ἑκάστην τὴν ἡμέραν 
εὐθὺς ἐξ εὐνῆς ἐκπέμπουσι τοὺς παῖδας 
μεθ᾽ ὧν ἂν ἕκαστοι βουληθῶσι, λόγῳ 
μὲν ἐπὶ θήραν, ἔ ἔργῳ δ᾽ ἐπὶ κλωπείαν 
τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς κατοικούντων" ἐν ἣ 
συμβαίνει τοὺς μὲν ληφθέντας ἀργύριον 
ἀποτίνειν καὶ πληγὰς λαμβάνειν οἷ σεὕ. 
5ΟΗΝ,. 
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9 κλέπτοντας τιμώρουνται. 

1οΟ 

8 ΒΕΙΡΟΒ. ΤΠΑΘΟΝΌΑΞΤΜ. 

5 ἴω »» } ᾺἋ “ Ἂ »-“" 3 “Ἠ ς Ὁ « τὰ 3 

εφηκεν ἐστιν ἃ τῷ λιμῷ επικουροῦντας. καὶ ὡς μέν οὐκ 
ἀπορῶν ὃ τι δοίη ἐφῆκεν αὐτοῖς γε μηχανᾶσθαι τὴν τρο- 

Ν 5 ’ 53 - » “- “- » ὦ Ν » 

φὴν οὐδένα οἶμαι τοῦτο ἀγνοεῖν: δῆλον δ᾽ ὅτι τὸν μέλ- 
Ν ΄- ΄“ 

λοντα κλωπεύειν καὶ νυκτὸς ἀγρυπνεῖν δεῖ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν. 
΄σ ’ , ἃ ζ Ν 

ἀπατᾶν καὶ ἐνεδρεύειν, καὶ κατασκόπους δὲ ἑτοιμάζειν τὸν 
᾽ὔ ’, 7 “- 3 ἊΝ ’ “ ὔ 

μέλλοντά τι λήψεσθαι. ταῦτα οὖν δὴ πάντα δῆλον ὅτι 
7 “ 5 » ͵ Ν ΄“- 

μηχανικωτέρους τῶν ἐπιτηδείων βουλόμενος τοὺς παῖδας 
- , ΄ » 3 “ἃ 

ποιεῖν καὶ πολεμικωτέρους οὕτως ἐπαίδευσεν. εἴποι δ᾽ ἂν 
3 ,ὕ “ 57 Ν [) ΕῚ ἊΝ 5. ὧδ 

οὖν τις, τί δῆτα, εἴπερ τὸ κλέπτειν ἀγαθὸν ἐνόμιζε, πολ-- 
Ν Ἁ 3. Ὁ ἘΠ τς , σ“ παν 3 ΚᾺΝ 

λὰς πληγᾶς ἐπέβαλε τῷ αλισκομένῳ : ὅτι, φημὶ ἐγώ, καὶ 
32 “ 2 ’ ’ὔ Ἀ Ἀ ιν 

τἄλλα ὅσα ἄνθρωποι διδάσκουσι κολάζουσι τὸν μὴ καλῶς 
ε “ » - 3 δ Ε ’ - 

ὑπηρετοῦντα. κἀκεῖνοι οὖν τοὺς ἁλισκομένους ὡς κακῶς 
Ν ε 7ὔ Χ ἐ »} 

καὶ ὡς πλείστους δὴ ἁρπάσαι 
δ 95.» , Ν Ἁ “ ’ Ὑ 

τυροὺς παρ Ορθίας καλὸν θεὶς μαστιγοῦν τούτους ἄλλοις 
3 7 “- Χ “ ἙΝ 3 7 7 Ωῇ 

ἐπέταξε, τοῦτο δὴ δηλῶσαι καὶ ἐν τούτῳ βουλόμενος ὅτι 
2, ), ’ Ε ή Ν , 

ἐστιν ὀλίγον χρόνον ἀλγήσαντα πολὺν χρόνον εὐδοκι-᾿ 
Ξ 3 ἢ κ᾿ ἂς Ὁ ,ὔ “ Ν δ᾽ ᾿ 

μοῦντα εὐφραίνεσθαι. δηλοῦται δὲ ἐν τούτῳ ὅτι καὶ ὅπου 
’ὔ “ΝΞ 4 3 Ψ ᾿Ὶ 3 ω ἴω 

τάχους δεῖ ὁ βλακεύων ἐλάχιστα μὲν ὠφελεῖται, πλεῖστα 
Ἁ “2 ’ ἠ Ἁ ᾿ [ 

δὲ πράγματα λαμβάνει. ὅπως δὲ μηδ᾽ εἰ ὃ παιδονόμος 
5 τα τος »ὕ ’ ε “- 5 ΒΥ ᾿ , Ν 

ἀπελϑο!, ἔρημοι ποτε οἱ παῖδες εἰεν ἄρχοντος, ἐποίησε τὸν 

6. ἔστιν ἃ---8. 7. ἀγνοεῖν οτῃ. ὅ'΄:Λ0Ὁ. 7. κατασκόπους δὲ] κατασκόπους 
5ΙΟΌ. δὴ πάντα δῆλον ὅτι] δηλονότι πάντα ΘιΟὈῦ. ἐπαίδευσεν] ἐπαί- 
δευεν Θ΄ι᾽ηοΟῦ. 8. εἴποι---ἐνόμιζε οτῃ. 5[00., εὗ πολλὰς δὲ ΡΓῸ πολλάς. 
ἐπέβαλε ϑῖο". Ταῦτὶ ἐπέβαλλε, 5684 ἐνέβαλε Β. οἱ αἰΐοτο λΔ,8. Υ. ρΡοβιίίο (Ὁ. 
9. τοῦτο δὴ (ὑ85[84110. τοῦτο δὲ ἴ,., Β64 ΘοΥΓ. 
4] ὅπως---ἁμαρτάνοιεν οἸζαΐ ΕἸ. 44, 26. 

ἡ. αὐτοῖς, γε, αΠποα οβὲ ἡρδῖὶ5 ΟοΥΐθ, 
αὐτοῖς τὸ ΒοΥῚ 6 δ΄ ΥΥ δἰβίκιπιβ, αὖ άθτὰ 
6, 4, γε ΡΗἴῸ τό. 

9. παρ᾽ ᾿᾽Ορθίας) Τῖδη86, 46 418 ν. 
ΒΟ πο αου. ἴῃ πᾶ. ν. ᾽Ορθία. ϑ5εα 
ὩΘΠΊΟ ρούαϊς Θχρ] σατο αὐ 1116 Πὰς 
Ῥευποαηΐ, 4πδ6 8α μαστιγοῦν ΡΟὐαΒ 
τοίογοπήδ νι ἀθηΐυγ. 

εὐδοκιμοῦντα) τὶ 5]ΠρῈ] 6715. ρδί]- 
δηὔϊδθ Θχθιηρὶ τη Θαϊθγϑηΐ, ΟΘΟΥΟΠἃ 
ἀομδὈδπἕιν, τῷὖὸ δίοθδθαβ πᾶυταΐ ΕἸ. 
44; ΝΟ]. 2, Ρ. 228. ΡΙυθατοθ8 ΜΟΓ. Ρ. 
250 Ὁ: Οἱ παῖδες ξαινόμενοι μάστιξι 
δι ὅλης τῆς ἡμέρας ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τῆς 
᾿᾽Ορθίας ᾿Αρτέμιδος μέχρι θανάτου πολ- 
λάκις διακαρτεροῦσιν ἱλαροὶ καὶ γαῦροι. 
καὶ ὁ περιγενόμενος ἐν τοῖς μάλιστα 

ἐπίδοξός ἐστι. καλεῖται δὲ ἡ ἅμιλλα 
διαμαστίγωσις, γίνεται δὲ καθ᾽ ἕκαστον 
ἔτος. 1})6 βδάριῃ τῷ ΡΒ] υθγοθτιβ Ὀτο- 

1ο. μηδ᾽ εἰ] μὴ ἐὰν ϑἴοὈ.», 

νι 5 ΠυγουΓΡῚ ο. 18. ΟἸσοτο 568]. 2, 
14. ϑοχίαβ Ηγροῖ. 3,24. ϑϑ'6α Ιάθτὴ 
ΡΙιυΐαγοπιιβ ἴθ Ατϑιαθ ο. 17, 8]18 1 
ΤΠΟΤῚΒ ΟΥΡΊΠΘΙΩ ΠΔΙΓΔΏ5. δααϊ : Τὰς 
περὶ τὸν βωμὸν ἐν Σπάρτῃ πληγὰς τῶν 
ἐφήβων, καὶ τὴν μετὰ ταῦτα τῶν Λυδῶν 
πομπὴν. Ῥιυθιὶ νἱοΐοτθβ βωμονῖκαι 

αἸςοῦ, αὖ ἴῃ ἸΠΒ0γ. ϑρατί. δραᾳα ΒοροκΚΗ. 
Οὐοτρ. [ὩβοΓ. νο]. 1, Ρ. 664, π. τ564, 
6,1. ΒΟῊΝ. [1Ἃ}ἀε νοσδθιΠατη οβί 
ρα δεγνίαπη δα σι γρ. θη. 2, τιύ, 
οὖ 81105 δα 65. ϑίβρῃ. οἰζξαΐοβ. 

δηλοῦται---λαμβάνει) Ηδθο 512] Π|6Γ 
ἸΠΕΓαΠίῸΓ αὖ 2. 4, ἔνθα δὴ καὶ ᾿. 
γεγένηται εἴς. 

ΤΟ. εἰ---, ἔρημοί ποτε) εἴ ποτε---, 
ἔρημοι Οορείυβ Ρ- 728. υἱ 5. τι- 

τὸν ἀεὶ παρόντα] ΘΙτη11α Ρ]αΐ. 
ΤΠ γουτρ. ο. τό οἱ τῇ, ἀ6 τοῖς πρεσ- 
βυτέροις. 
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ΘΝ ΠΡ 9 

7 “- ΄- 7 5 Ν 3 ’, “- 

ἀεὶ παρβροντα τῶν πολιτῶν κυρίον εἰναι Και ἐπιτζαττειν τοις 
ἈΝ ὩΦ 3 τὸ 7 3, Ν ,ὔ 5) ε 

παισὶν ὃ τι ἀγαθὸν δοκοίη εἶναι, καὶ κολάζειν, εἰ τι ἀαμαρ- 

τάνοιεν' τοῦτο δὲ ποιήσας διέπραξε καὶ αἰδημονεστέρους 
εἶναι τοὺς παῖδας: οὐδὲν γὰρ οὕτως αἰδοῦνται οὔτε παῖδες 
οὔτε ἄνδρες ὡς τοὺς ἄρχοντας. ὡς δὲ καὶ εἴ ποτε μηδεὶς 
τύχοι ἀνὴρ παρὼν, “μηδ᾽ ὡς ἔρημοι οἱ παῖδες ἄρχοντος 
εἰεν, ἔθηκε τῆς ἴλης ἑκάστης τὸν τορώτατον τῶν εἰρένων 
ἄρχειν" 

5 

εἰσι. 

ὥστε οὐδέποτε ἐκεῖ οἱ παῖδες ἔρημοι ἄρχοντός 

,ὔ ’ὔ νὰν ΟΝ Ν “- “- 3 7 

Λεκτέον δέ μοι δοκεῖ εἶναι καὶ περὶ τῶν παιδικῶν ἐρὼ- 
Τῶν" 

32) ΄ ᾿᾿ ΄ ἿΝ Ἷ 

εστι γὰρ ἐς ΦῈΕ Τοῦτο Τρὸος παιδείαν. 
« Ἂ 7 

οἱ μέν τοίνυν 

ἄλλοι Ἑλληνες ἢ ἢ ὥσπερ Βοιωτοὶ ἀνὴρ καὶ παῖς συζυγέν- 

τες ὁμιλοῦσιν, ἢ ὥσπερ ᾿Ηλεῖοι διὰ χαρίτων τῇ ὥρᾳ 

χρώνται" 

1ο. ἀεὶ] αἰεὶ ἘΠΌΡ.- 

ἂν ἀγαθόν. 

τι. τῆς ἴλης ---τορώτατον] Ε]ἴαν- 
οἢπ5 ἴχγο. α. τό. ἀγέλην νοραῦ: Ἔκά- 
θευδον δ᾽ ὁμοῦ κατ᾽ ἴλην καὶ ἀγέλην. 
5ΟΗΝ, 

τὸν τορώτατον ΡΙΟΙΆΓΟ 8 ἔγς: Ὁ: 
17: Καὶ κατ ̓ ἀγέλας αὐτοὶ (οἱ παιδονό- 
μοι) προΐσταντο τῶν λεγομένων εἰρένων 
ἀεὶ τὸν σωφρονέστατον καὶ μαχιμώτα- 

τον. ἰάρτῃ ς. τό: ἼΑρχοντα δ᾽ αὐτοῖς 
παρίστατο (5οΥ106 προϊστατοὶ τῆς ἀγέ- 
λης τὸν τῷ φρονεῖν διαφέροντα καὶ 
θυμοειδέστατον ἐν τῷ μάχεσθαι. “ ἴ,- 
ΘΟΠΙθτι5 βουάγορ ἀπαϊοραῖ, ΟΥθθ 85 
ἀγελάτης, ἰεδία Ἠογδο]α6. ΡΟ]. α. 2. 
5ΟΗΝ. πρεσβύτατον (ὑοθείυ5 Ρ. 727; 
αἰ 5.8; 12,7. Θυοῦ Ρ]αΐατο ἢ 8 σοσῖθ 
ΠΟῚ ἸερΊ. Μαΐθ ἐαπιθῃ ΒΡ μΔΠτ5 
ἴῃ ΤΠ 68. νδ] 1 Ἰββιπηστα ἸΠίθγργθία αν 
αυοα δα δηϊτητιπ να] τηθηΐθπι ΡΟ 8 
ΤΘἔογγῖ, αὖ ἕδος Ρ] αἰάγο 5, ρευβαδαδὶ 
οὔαπη πος [ΙΟΉΥΒΙ αὶ αἸοαγ Ατί. 
ὙΠΕΣ. τ , 5. Ρ. 452.2: Ἕλλην ᾿Αθη- 
ναῖος τορὸς, λάλος, σοφός. 

εἰρένων (ὐγαρὶιι8 ἀθ στρ. [,δορᾶ. 2, 
12, Ρ. 00. [46π|ὶ ΥἹΓΠπ|ΠῈ 8. 5. 

12. παιδικῶν ἐρώτων] ΒΡ] αἰδγομβ 
ΤΙΥΘΟΓΡῚ α. 17 : Ἤδη δὲ τοῖς τηλικού- 
τοῖς (ΔΠΠΟῸΒ ἀποαθοϊπι Πδ015 οὖ Ρ]τΓ68) 
ἐρασταὶ τῶν εὐδοκίμων νέων συνανε- 
στρέφοντο, καὶ προσεῖχον οἱ πρεσβύ- 
τεροι καὶ μᾶλλον, ἐπιφοιτῶντες εἰς τὰ 
γυμνάσια. ΒΟῊΝ, 

ὅ τι] εἴ τι ὅῖΟὈ. 
11. εἰρένων] ΠΗ ἀρρένων. 

εἰσὶ δὲ καὶ οἱ παντάπασι τοῦ διαλέγεσθαι τοὺς 
᾽ τ 7 ΡῚ Ν ΄σ 7 

εραστας εἰργουσιν ἀπὸ τῶν παίδων. ὁ δὲ Λυκοῦργος 

ἀγαθὸν δίοθ. [Ὸ1] 

συζυγέντες ὁμιλοῦσιν] [)6 Ἰορτπηο 
τη Οηΐἷο αἸοιίαν συζευγνύειν ΘἴἸΔ ΠῚ 
Οδοοη. 9. 5. Β506ΗΝ, 

ὥσπερ Βοιωτοὶ---ὥσπερ ᾿Ηλεῖοι) [πη 
(οην. 8, 34, ἀθ Ε]οῖ5 οὐ ΠΕΡ δΠΙ5 
εβϑῦ :: Συγκαθεύδοντας γοῦν αὐτοῖς ὅμως 
παρατάττεσθαι τὰ παιδικὰ εἰς τὸν ἀγῶνα. 
ΕἸ6Ὶ σοπίσα ρϑα]ο πηλοάογαῦμπιβ πο 8}- 
1 ᾿δῦα ΠΟΙ] ΠΟΊΊΟΤΘ ; ΡΙΠΘΓΟΤΊΙΠῚ ΘΠ11Ὶ 
ΔΙΠΊΟΓΘ ψ6] ΡῈ]ου πα 1η6 ἤιθ Ὀδηΐτιν διὰ 
χαρίτων, πιϊηιογῖδ ἩΟΉλη6, ΔΟῊ Π 881] 
αθ 7.τθ. [ἡ Ῥ]αΐομπιβ οηγινιο Ρ. [82 
ΒΒ, 5Β:τΡΠΟΙΓΟΓ δύ ἀθ Βοθοίβ οἱ Ε]615 : 
“Απλῶς νενομοθέτηται καλὸν τὸ χαρίζε- 
σθαι ἐρασταῖς. ὅτις τἴ6πὶ ΧΟΠΟΡΠΟΙ 
(οην- 8, 34: 5ΟΗΝ. 

εἰσὶ δὲ καὶ οἱ] Βεβρί οἷν ΑΓΠΘηΙθη865, 
Ὧθ αὐἰθι5 ὕοην. 8, 345 αὉϊ] ΕἸ]δουτιπὴ 
εὐ ΠΟ Δ ΠΟΥΤΙ ΠῚ ΘΠΊΟΥΕΒ ΡΌΘΙ]65 ΘΟΠ]- 
Ῥατανογαῦ: ᾿Ἐκείνοις μὲν γὰρ ταῦτα 
νόμιμα, ἡμῖν δ᾽ ἐπονείδιστα, οἴ αιβα- 
ὩΪ85 ΑΥΠΘΠΙΘΠΞῚ5 1π Ρ]δοπ!Β οηνῖνΙο 
Ρ- 182: ᾿Επειδὰν παιδαγωγοὺς ἐπι- 
στήσαντες οἱ πατέρες τοῖς ἐρωμένοις 
μὴ ἐῶσι .διαλέγεσθαι τοῖς ἐρασταῖς. 
5ΟΗΝ, 

εἴργουσιν] (στα ἀαρ]1ο1 νου ὶ οοη- 
Βί σι Π0Π6 σοπἤθρεπδ απδ8 δὰ Απδῦ. 
75 δ 18: Τοὺς παρατρέχοντας ἠκόντι- 
ον εἰς τὸ φῶς ἐκ τοῦ σκότους, αἸϊοίαᾶ 
Βα ηΐ, 
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ἐναντία καὶ τούτοις πᾶσι γνοὺς,, εἰ μέν τις αὐτὸς ὧν οἷον 
δεῖ ἀγασθεὶς ψυχὴν παιδὸς πειρῷτο ἄμεμπτον φίλον ἀπο- 
τελέσασθαι καὶ 1 ἐπήνει καὶ καλλίστην παιδείαν 
ταύτην ἐνόμιζεν. εἰ δέ τις παιδὸς σώματος ὀρεγόμενος 
φανείη, τα ΕΝ 5 θεὶς ἐποίησεν ἐν Λακεδαίμονι 
μηδὲν ἧττον ἐραστὰς παιδικῶν ἀπέχεσθαι ἢ γονεῖς παίδων 
καὶ ἀδελφοὶ ἀδελφῶν εἰς ἀφροδίσια ἀπέχονται. τὸ μέντοι 

ταῦτα ἀπιστεῖσθαι ὑπό τινων οὐ θαυμάζω: ἐν πολλαῖς 
γὰρ τῶν πόλεων οἱ νόμοι οὐκ ἐναντιοῦνται ταῖς πρὸς τοὺς 
παῖδας ἐπιθυμίαις. ἡ μὲν δὴ παιδεία εἴρηται ἣ τε Λακω- 
γικὴ καὶ ἡ τῶν ἄλλων ᾿Ἑλλήνων" ἐξ ὁποτέρας δ᾽ αὐτῶν 
καὶ εὐπειθέστεροι καὶ αἰδημονέστεροι καὶ ὧν δεῖ ἐγκρατέ- 
στεροι ἄνδρες ἀποτελοῦνται ὁ βουλόμενος καὶ ταῦτα 
ἐπισκοπείσθω. 

ΚΌΦΟΤ. 
σ Ν 5) 7 3 Χ “ 3 ’ 

ὅταν γε μὴν ἐκ παίδων εἰς τὸ μειρακιοῦσθαι ἐκβαινωσι, 
“- Ν ͵ὕ 7 Ν ΕῚ Ν ΄“ 

τηνικαῦτα οἱ μὲν ἄλλοι παύυούσι μὲν ἀπὸ παιδαγωγῶν, 
΄ Ἀνὰ ΩΝ ΄, »᾽ δ 5. τὰ ἢ Ὑ 9 

παύουσι δὲ ἀπὸ διδασκάλων, ἄρχουσι δὲ οὐδένες ἐτι αὖ- 
ΘΕ σιν 3 3 ϑ μ, 3 ΄“- : ς Ἁ ΄- Ν ΄7 

τῶν, ἀλλ᾽ αὐτονόμους ἀφιᾶσιν; ὃ δὲ Λυκοῦργος καὶ του- 
37 Ν Ν ΄σ ΄ 

τῶν ταναντία ἔγνω. καταμαθὼν γὰρ τοῖς τηλικούτοις 
΄ὔ Ἀ 7, » ,ὔ ,: ᾿ σά 

μέγιστον μὲν φρόνημα ἐμῴφυόμενον, μάλιστα δὲ ὕβριν 
“ 5 ΧΑ Ά 7 “ ε ΄-“ 

ἐπιπολάζουσαν, ἰσχυροτάτας δὲ ἐπιθυμίας τῶν ηδονῶν 
,ὔὕ “ 7) Ν “ » “ 

παρισταμένας, τηνικαῦτα πλείστους μὲν πονοὺυς αὑτοῖς 
ΔΕ, Ν λ 7, δὲ 3 λι 5 “ 5 θ Ν δὲ 
ἐπέβαλε, πλείστην δε ἀσχολίαν ἐμηχανήσατο. επίθεις δὲ 

Ν 37) “ ’ Χ 27 “ “ ,ὔ 

καὶ εἰ τις ταῦτα φύγοι, μηδενος έἐτι τῶν καλῶν τυγχάνειν, 
ἐποίησε μὴ μόνον τοὺς ἐκ δημοσίου ἀλλὰ καὶ τοὺς κηδο- 
μένους ἑκάστων ἐπιμελεῖσθαι ὡς μὴ ἀποδειλιάσαντες ἀδό- 

4 κιμοι παντάπασιν ἐν τῇ πόλει γένοιντο. πρὸς δὲ τούτοις 
Ν 9 ΄- 9 σ΄ 5» “ ’ 9 ΄σ Ν 3 

τὸ αἰδεῖσθαι ἰσχυρῶς ἐμφῦσαι βουλόμενος αὑτοῖς καὶ εν 

13. καὶ] [ΑΡΥῚ ἢ καί, 2. ἐπέβαλε Α. ὑπέβαλε Ϊ,. 4. τὸ] τό τε 
ΘΛΟΌ.. 4] 5. 4--4, 1, ἐσπούδασεν οἰϊαΐ ΕἸ. 44. 27. ἐμφῦσαι δῖον. ἐμφυ- 
ὥσαι ἴ,. ἐμφυσιῶσαι Α.Β.Ὁ..α.Η.Μ.Ο. : 

14. καὶ] κἀν ἨοΥΠοΙἶτι8 1ῃ ΡΥορΥ. ἰμϑ Ρ. 728. Νονὶ νοὶ, αποᾶ ποη 
Ὑν οείποιη. ἃ. τϑύϊ, Ρ. τι. 

ἀγασθεὶς ἐπ δὶ (οπῇ, ὕοην. 8, 25; 
ΡΙαῦ. Τγοῦνρ. ο. τ8 ἤπ. 
ἢ καὶ] Ἰάρτη νἱατῃ ἢἰς δὲ Οθοοη. 

2, 12, οοἴτοχι Βομδρίοσγ δα 86}0]. 
ἌΡΟΠΙΟη. ΒΙ. Ρ.- 92. 

2. εἰς τὸ μειρακιοῦσθαι ἀεἰοί (ο0ε- 

ΟΔαΙΌ 1Π ΧΟΠΟΡΠΟΠίθΠΊ, ΘΧΘΠΏρΡ]8 νυ. ἴῃ 
65. ΒίθρδηΙ. 

3. τῶν καλῶν] Ὗ. [πάρσχ ν. Καλός. 
ἐκ δημοσίου] Υ. [πᾶφϑχ ν. Δημόσιος. 

Κηδομένους Ἰάϑτῃ ἡποα ἰδίᾳ κηδομένους, 
151 ἔοτία 18 ΒουῚ ὈΘη τη. 

4. ἐμφῦσαι) (ὐοτηπηθηΐ. 1, 4- 6, 48 



με μι" μὴ ΣΙ μι 

ταῖς ὁδοῖς ἐπέταξεν ἐντὸς μὲν τοῦ ἱματίου τὼ χεῖρε ἔχειν; 
σιγῇ δὲ πορεύεσθαι, περιβλέπειν δὲ μηδαμοῖ, ἀλλ᾽ αὐτὰ 
τὰ πρὸ τῶν ποδῶν ὃ ὁρᾶν. ἔνθα δὴ καὶ δῆλον γεγένηται ὅτι 
τὸ ἄρρεν φῦλον καὶ εἰς τὸ σωφρονεῖν ἰσχυρότερόν ἐστι τῆς 
τῶν θηλειῶν φύσεως. ἐκείνων γοῦν ἧττον μὲν ἂν φω νὴν 
ἀκούσαις ἢ τῶν λιθίνων, ἧττον δ᾽ ἂν ὄμματα στρέψαις ἢ ἢ 
τῶν χαλκῶν, αἰδημονεστέρους δ᾽ ἂν αὐτοὺς ἡγήσαιο καὶ 
αὐτῶν τῶν ἐν τοῖς θαλάμοις παρθένων. καὶ ἐπειδὰν εἰς τὸ 

΄ 5 7, » Ἂ, δὴ γωνὸς Ν Ν 3 νλ 

φιλίτιον γε ἀφίκωνται, ἀγαπητὸν αὐτῶν καὶ τὸ ἐρωτηθὲεν 

ἀκοῦσαι. 
Ν - ᾿ 53 ΄ σ“ 9 , 

καὶ τῶν μεν αὖ παιδίσκων οὕτως ἐπεμεληθη. 

4. ἐπέταξεν] ἐπέδειξεν 5:οὉ. περιβλέπειν] περιόπτειν ΘΙΟΌὈ. μηδα- 
μοι] οὐδαμῶς ϑῖἴο"., 41 ΟἿ]. τῶν. σῶφρον σΟΌ. τῆς τῶν θηλειῶν 
Θίοῦ. ΕὉγἹ τῶν τῆς θηλείας. 5. ἐκείνων͵ ὡς ἐκείνων Θίοῦ. ἀκού- 
σαις] ἦν ἀκοῦσαι ϑίοὈ. δ᾽ ἂν ὄμματα] δὲ ὄμματε 5100. στρέψαις 
Τοηρίπαβ. [1Ὁ1] μεταστρέψαις. στρεψάντων ϑίοθ. θαλάμοις ὀφθαλμοῖς 
᾿οηρΊηι5 εὐ ϑιοῦ. φιλίτιόν γε] φιλίτιον 5ἴοὈ. παιδίσκων] ΓΛΌτΙ 
παιδικῶν. καὶ---ἐπεμελήθη οτὰ. ὅίοῦ. 

ἄεο: Ἡθμὸν βλεφαρίδας ἐμφῦσαι" εἰ 
10. 7, ἔρωτα τῆς τεκνοποιίας" 13, ψυχήν. 
τό, δόξαν. 

τὼ χεῖρε] ἤπς ρεογποί ἰοσὰϑβ 
ΟἸΘΕΘΓΟΠΙΒ ΡΥῸ (610 α. αὶ : “Θάρτῃ 
ΕΥΡῸ δα ἤποπιὶ ρεΐαβ συ  ἸΘἢ ἀδτα 
1Π1ὰπὶ δοίδίθιη [αϊβεβο ὶ ΝΟΡῚ5Β. αυ]- 
6 ΠῚ ΟἿττπη ΔΠΠῸ5 οὐδῦ πητ5 δα οο- 
ΒΙθοπάσπη Ὀγδολιτπι ἰοσα σΟμΠβίίτ- 
{τ|5, οὐ τιῦ Ἐχϑυοιϑίοπθ ᾿πάοατθ οατη- 
ΡῬΘΒΟΓΙ {πη]οϑῦ! πιθυθιηιῦ : Θϑάριη- 
416 ογαῦ, 51 βύβἊ!Π1 ΤΩΘΙΘΙῚ ΒΕΡΘΠ (Ια 
ΘΟΘΡΟΓΔΙΏ 18, ΟΑΒύγ 515 Τ[10 86 1Π11]1- 
[αγ15. Οὐοηξ, Ατὐοπηουϊ ΟὨΙτοοΥ. 1, 
56. ϑδμθοδθ οπίτονυ. 5,6. 50 ΗΝ. 

σωφρονεῖν] Μίοαοϑίϊαπη βισπιῆοδέ, 
ταὖῷ ἀοοοῦ Ἰοσι5 ΡΙϑίομιβ τη ΟἸΔΓΠἸ 6 
Ρ. 150 Β: Δοκεῖ σωφροσύνη εἶναι τὸ 

, ΄ ’, ᾿ ς π ΣΣ 

κοσμιὼῶς παᾶαντὰ πράττειν Και ησυχὴ ἐν 

τε ταῖς ὁδοῖς βαδίζειν καὶ διαλέγεσθαι, 
καὶ τἄλλα πάντα ὡσαύτως ποιεῖν, ἃ 
Ὑ ειβκῖο οσοπηραταίαβ. 5ΟΗΝ, 

της---φύσεως) τῆς θηλείας φύσεως 
Ἠεϊπάοτῆιβ ρα ΒΟ ηθι ἀθσιτη. 

5. στρέψαις) Ηοο ροΐϊτι5 Ππϑτη με- 
ταστρέφειν αἸο] ἦδ ΟΟ1}15 οβίθπαπηΐ 
ΘΧΘΙΏΡΙ8 ἴῃ 65. Βίθρ8η1. 

θαλάμοις] ΠιοΠρΡΊητιΒ 18: 508). 4: 4 
ἯΙ δεῖ περὶ Τιμαίου λέγειν, ὅ ὅπου γε καὶ 

οἱ ἥρωες ἐκεῖνοι, Ξενοφῶντα λέγω καὶ 

Πλάτωνα, καίτοι Ἷ ἐκ τῆς Σωκράτους 

ὄντες παλαίστρας, ὅμως διὰ τὰ οὕτως 
μικροχαρῆ ἑαυτῶν ΠΟΤΕ ἐπιλανθάνον- 

ται; ὃ μέν γε ἐν τῇ Λακεδαιμονίων 
γράφει πολιτείᾳ" “᾿Εκείνων---καὶ αὖ- 
τῶν τῶν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς παρθένων." 

᾿Αμφικράτει, καὶ οὐ Ξενοφῶντι, ἔπρεπε, 
τὰς ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς νιν λέγειν 
παρθένους αἰδήμονας. οἷον Ἡρά- 
κλεις, τὸ τὰς ἁπάντων ἑξῆς Γ αἰσ- 
χυντηλὰς εἶναι πεπεῖσθαι, ὅπου φασὶν 
οὐδενὶ οὕτως ἐνσημαίνεσθαι τήν τινων 
ἀναίδειαν ὡς ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἰτα- 
μὸν (ὡς τῷ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰταμῷ 
'ΡῬΟΌΡΙ 5), οἰνοβαρὲς, κυνὸς ὄμματ᾽ 
ἔχων, φησίν. ὁ μέντοι Τίμαιος, ὡς 
φωρίου τινὸς ἐφαπτόμενος οὐδὲ τοῦτο 
Ξενοφῶντι τὸ “Ψυχρὸν κατέλιπεν. φησὶ 
γοῦν ἐπὶ τοῦ ᾿Αγαθοκλέους καὶ τὸ τὴν 
ἀνεψιὰν ἑ ἑτέρῳ δεδομένην ἐ ἐκ τῶν ἀνακα- 
λυπτηρίων ἁ ἁρπάσαντα ἀπελθεῖν" “ ὃ τίς 
ἂν ἐποίησεν ἐν ὀφθαλμοῖς κόρας μὴ 
πόρνας ἔχων : ᾿Οφθαλμοῖς ῬταθίεΥ 
ΘΟ δθισι οἰδτη Ατθίβθθιβ 1, Ὁ. 78, 
10 6α. Εγυτηθυῖη8. : Τάδε πάσχει ἄμφω 
τὰ εἴδεα ἡ ἐν τοῖσι ὀφθαλμοῖσι παρ- 
θένος. 

φιλίτιον͵ [)6 βογιρίατα μα]τ5 νοσᾶ- 
ὈᾺΠ ΡΘῚ εἰ, αθϑτη τϑάδτραϊ ΑΠΏρΠα- 
Π65. ἃρυ4 Αἰπθπδθύτηῃ 1, ΡῬ. 143: 
Ἔν Λακεδαίμονι γέγονας: ἐκείνων τῶν 
νόμων μεθεκτέον ἐ ἐστίν. βάδιζ ἐπὶ δεῖπ- 
νον εἰς τὰ φιδίτια, γ6] ὃ, ν. ΓΠ65. 56- 
ΡΏδηϊ. Ῥὲογ ἃ ᾿ζθγσατῃ 5, 6, Ὁ] ΡΙΌΓΑΙΙ, 
Ῥαυιβαη 88 5 15 ὃ: Τισαμενοῦ κομίζουσι 
τὰ ὀστᾶ ἐς Σπάρτην, καὶ ἣν καὶ ἐς ἐμὲ 
ἔτι αὐτῷ τάφος, ἔνθα τὰ δεῖπνα Λακε- 
δαιμονίοις ἐστὶ τὰ Φειδίτια καλούμενα. 
ΒΙΠσυϊατῖβ ἰσίοαν δα ἸΟσαπΠῚ τοίου πάτιβ 
νἱάδεατ, α0ὸ ΒΑὈΘΥΘηαΡ. 

πτολητθοῦι Ἐχ Πιβί. αν. δ», 4: 32. 
Ὁ 4θ 5Ξρῃοάτία ϑρατγίαπο : Ὅστις 



ΒΕΙΡΤΒ. ΤΑΟΘΈΡΑΕΜ. 

ΚΕΦ. Δ. 
’ Ἂ ἴω ς ’ὔ δὰ ’ 3 72 

Περί γε μὴν τῶν ἡβώντων πολὺ μάλιστα ἐσπούδασε, 
’ 9 ’, ᾽ “ “ εἷἷἮ 3 

νομίζων τούτους, εἰ γένοιντο οἵους δεῖ, πλεῖστον ῥέπειν ἐπὶ 
γ 9 Ν “ε'ἷ 7, ε “- 53 - ΟΝ Ψ 4 

4 τὸ ἀγαθὸν τῇ πόλει. ὁρῶν οὖν, οἷς ἂν μάλιστα φιλονικία 
ἈΝ Χ 93 ’΄ , 

ἐγγένηται, τούτων καὶ χοροὺς ἀξιακροατοτάτους γιγνομέ- 
ἃ “ » » 7 74 

νους καὶ γυμνικοὺς ἀγῶνας ἀξιοθεατοτάτους, ἐνόμιζεν, εἰ 
“ Χ ς “ ’ 9 2 Ν 3 “- ΄ Ξ 

καὶ τους ἡβῶντας συμβάλλοι εἰς ἐριν περὶ ἀρετῆς, οὕτως 
Ὁ 7] ΄- σι. 

ἂν καὶ τούτους ἐπὶ πλεῖστον ἀφικνεῖσθαι ἀνδραγαθίας. ὡς 
53 ᾽ὔ 3 ,ὔ 3 ’ὔ “ ’ 

4 οὖν τούτους αὖ συνέβαλεν ἐξηγήσομαι. αἱροῦνται τοίνυν 
΄ ε 322) “- “.»7, “ 52) - 

αὐτῶν οἱ ἔφοροι ἐκ τῶν ἀκμαζόντων τρεῖς ἄνδρας" οὗτοι 
νε 7 κι ,ὔ δ 9 ε 

δὲ ἱππαγρέται καλοῦνται. τούτων δ᾽ ἑκαστος ἀνδρας ἐκα- 
Ν ’ 7 Ο νά Ἂ ἃ σι 

τὸν καταλέγει; διασαφηνίζων. ὅτου ἕνεκα τοὺς μὲν προτιμᾷ, 
4 τοὺς δὲ ἀποδοκιμάζει. οἱ οὖν μὴ τυγχάνοντες τῶν καλῶν 

΄“ σ΄ , 9 Χ ΄“- σ΄ 

πολεμοῦσι τοῖς τε ἀποστείλασιν αὐτους καὶ τοῖς αἱρεθεῖσιν 
9 9 ε “ ἐν ᾽ὔ 3 72 ὦ Ἁ 

ανθ αὐτῶν καὶ παραφυλαττουσιν ἀλλήλουυ: ἐὰν τι παρὰ 

5 τὰ καλὰ νομιζόμενα ῥᾳδιουργώῶσι. καὶ αὕτη δὴ γίγνεται ἡ 
θεοφιλεστάτη. ΤΕ καὶ πολιτικωτάτη ἔρις, ἐν ἣ ἀποδέδεικται 

μὲν ἃ δεῖ ποιεῖν τὸν ἀγαθὸν, χωρὶς δ᾽ ἑκάτεροι ἀσκοῦσιν 
σ ΄ »ὕ δ ζ ,ὕ 5. ὦ ͵, 

ὅπως ἀεὶ κράτιστοι ἔσονται, ἐὰν δέ τι δέῃ, καθ᾽ ἕνα ἀρη - 
΄“ γ ᾽ὔ ’ 3 3 ΄σ 3 

6 ξουσι τῇ πόλει παντὶ σθένει. ἀνάγκη δ᾽ αὐτοῖς καὶ εὐεξίας 
Ε σ΄ ἈΝ ἈΝ ,ὔ Ἁ Χ 5 “ δ 

ἐπιμελεῖσθαι. καὶ γὰρ πυκτεύουσι διὰ τὴν ἐριν ὅπου ἂν 
͵7 7) 7 δὰ ’ὔἢ ΄- [2 

συμβαλωσι διαλύειν μέντοι τους μαχομένους πὰς ὁ παρα- 
΄ 7 ἂν δέ ἱ᾽ 3 θη σι ὃ λύ Ὑ 

γενόμενος κύριος. ἣν δέ τις ἀπειθῃ τῷ διαλυοντι, ἄγει 
3 ε ΘΝ ΟΝ, 5 

αὐτὸν ὁ παιδονόμος ἐπὶ τοὺς ἐφόρους" οἱ δὲ ζημιοῦσι 
μεγαλείως, καθιστάναι βουλόμενοι εἰς τὸ μήποτε ὀργὴν 

2. φιλονικία] [ΛΌτΙ φιλονεικία. ὡς 
-ϑ. 4. ἀντ᾽ αὐτῶν οἰϊαί ΘίοὈ. ΕἸ. 44: ὅΧο)ς συνέβαλεν] συνέβαλλεν 5ΙΟΡ. 
4. αὐτῶν οἱ ἔφοροι] οἱ ἔφοροι αὐτῶν 510}0. ἱππαγρέται] ἱππαγρίται ϑῖοὈ. 
ὅτου] ὅθου δίοῦ. 4. τοῖς τε δῖον. [ΑὈΥῚ τοῖς μή. ἀνθ᾽ αὑτῶν] 
ἀντ᾽ αὐτῶν δίοῦ. 5- σθένει δίερμαηιβ. ΕΠ τ1 σθένει ἄν. 6. παρα- 
γενόμενος] παραγιγνόμενος 5100., 4] διαλύειν---κύριος οἰζαῦ ΕἾ. 44, 20. τὸ 
μὴ] [ΔΡ11 τοῦ μή. 

1. ἡβώντων] ἤδη ἡβώντων Θ᾽ΟΌ. 

μέντοι παῖς τε ὧν καὶ παιδίσκος καὶ 2. φιλονικία] Ἐδάθδιη ἔεγα Οὐτορ. 2, 
ἡβῶν πάντα τὰ καλὰ ποιῶν διετέλεσε, 1,22. 
χαλεπὸν εἶναι τοιοῦτον ἄνδρα ἀποκτιν- 3. ἱππαγρέται] Ν΄. ϑοΠποίαθον. ἴῃ 
νύναι, τοδί ΠδδβιβΒ. ϑαθροεία [πᾶα. 
ἴδηθη ἴδθὸ στϑῦα ἴδοις ίοθαθιιβ 4. τῶν καλῶν] Εο ΠοΏΠοΟΓΘ, αὖ 81]1- 
ΟΙΩΙΪ 6 η5 καὶ ἐπεμελήθη, οἴϑ1 Ὠαθοί 
ῬΥΟΧΙΓΙΏΔ. 

1. πλεῖστον ῥέπειν] Μαχίτητπι Πᾶ- 
Ῥδθγθ τηοτηθηίατη 86 [ε]]οϊϊδίθιη οἵ 
νἱγύαϊθηη οἰνι απ οὖ Οὐ δῇθ πη ραύτϊδθ. 
5ΟΗΝ, 

ΘοΥθηαν 10 ΟΥ̓ γ6] σοΠουΓθ τη 
ἐντθοθπίοσπαιη. ΟΌΗΝ,. 

6. μεγαλείως] ἴῃ ἀδίθγιοτθτα Ρ8Γ- 
[6Π| 58 6015 αἰχιῦ ῬοΙυΌ1ι5, 46 αὰο ν. 
ΤΠ 65. Βίθρῃδηι. θα χαῦστῃ 116 αυο- 
4.6 μεγαλείως ἴῃ θοΟΠδτη ΡδΙΐθιη, με- 



Ξ ΘΑ ΕΝ: τ 

7 τὸ μὴ πείθεσθαι τοῖς νόμοις κρατῆσαι. τοῖς γε μὴν τὴν 
ἡβητικὴν ἡλικίαν πεπερακόσιν, ἐξ ὧν ἤδη καὶ αἱ μέγισται 
ἀρχαὶ καθίστανται, οἱ μὲν ἄλλοι “ἕλληνες ἀφελόντες αὐ- 
τῶν τὸ ἰσχύος ἔτι ἐπιμελεῖσθαι στρατεύεσθαι ὅμως αὐτοῖς 
ἐπιτάττουσιν, ὁ δὲ Λυκοῦργος τοῖς τηλικούτοις νόμιμον 
ἐποίησε κάλλιστον εἶναι τὸ θηρᾶν, εἰ μή τι δημῦσιον 
κωλύοι, ὅπως δύναιντο καὶ οὗτοι μηδὲν ἧττον τῶν ἡβὼν - 
των στρατιωτικοὺς πόνους ὑποφέρειν. 

ΚΦ. ΚΕ. 

Ἃ μὲν οὖν ἑκά ἡλικίᾳ ἐνομοθέ 5 Λυκοῦ μὲν οὖν ἑκαστῃ ἡλικίᾳ ἐνομοθέτησεν ὁ Λυκοῦργος 

7. πεπερακόσιν ὅἴοὈ)., αἱ] ΕἸ. 44, 30, οἰζαΐ 5 
ΤᾺΡτΊ πεπρακόσιν. 

δύναιντο καὶ οὗτοι] καὶ οὗτοι δύνωνται 5ΊοὈ. 
σιν οἴ ΒΕ48Π11 δὲ εἴ τοῖς τηλικούτοις. 
τοῦ. 

γάλως Ἰῃ τηδίαπη αἸχουϊξ, Ιἄσπιθ ΠὈτΙ 
Ἰηϊογάπιη ΡῬγϑθρεδπΐ ργῸ μεγαλείως, 
ὨΪΠ110 ΘΘΥΟΥΘΒ 6115 Βα ηὖ 106] 5, 27,6: 
Νομιοῦσι μεγαλείως παρολιγωρεῖσθαι 
καὶ καταγιγνώσκεσθαι" χα. δ᾽ αἴ. 25, 238, 
2 : ᾿Αλλά μοι δοκοῦσι μεγαλείως ἀγνο- 
εἶν οἱ τοιαῦτα πράττοντες. Ἦϊς μεγά- 
λως ΤηΔΓΡῸ Ὑ᾽ Π]ΟΙΒΟῺΪ ΠΜ]Π118 ΠαεοΙ. 

καθιστάναι---εἰς τὸ μήποτε---κρατῆ- 
σαι] Π!β0. αν. 2, 3, 48: Οἱ οὐκ οἵον- 
ται καλὴν ἂν ἐγγενέσθαι ὀλιγαρχίαν, 
πρὶν εἰς τὸ ὑπ᾽ ὀλίγων τυραννεῖσθαι τὴν 
πόλιν καταστήσειαν. 

τὸ μὴ) Ρεπαεί ἃ κρατῆσαι. Ῥεγρε- 
ὑπτιπὰ ΠΙΤΑΙΙΟΥΆΤΩ τοῦ 1Π’ΘΥΘΠΟῚ ΡΓῸ 
τὸ ΤΠΟΤΘΠ Ποίαν] δα ΟὙτορ. 2, 4; 12» 
Ροβύ θοῦταθαπι 8α ΤΠ Ππιιογα. 2,4, Δα- 
ΕΓΕ: νῸ]- τ΄ Ρ. 428. 

Ης προς 3] Ῥαΐο ἅ6 Π15 Ιοαα] 
ΧΟΠΟΡΠοπίθ, ααὶ ἐπ οεσγοὶ α166- 
Ῥαδηΐαν. Ἠετγοάοίαβ 1, 67 : Οἱ δὲ ἀγα- 
θοεργοί εἰσι τῶν ἀστῶν ἐξιόντες ἐ ἐκ τῶν 
ἱππέων αἰεὶ οἱ πρεσβύτατοι πέντε ἔτεος 
ἑκάστου, τοὺς δεῖ τοῦτον τὸν ἐνιαυ- 
τὸν, τὸν ἂν ἐξίωσι ἐκ τῶν ἱππέων, 
Σπαρτιητέων τῷ κοινῷ διαπεμπομένους 
μὴ ἐλινύειν ἄλλους ἄλλῃ. Ἀε ααϊθ5 
Υ. ΒΌΠΠΚεΘη. Δα ΤΊπ. Ρ.4. 56ΗΝ, 

τὸ θηρᾶν) Ἰϑοοτγαίεβ Ῥαπδίμοη. Ῥ. 
277 Β. ἀθ ἐιδοθἀδθμιοη!!ϑ : Ἐκεῖνοι 
γὰρ καθ᾽ ἑκάστην τὴν ἡμέραν εὐθὺς ἐξ 
εὐνῆς ἐκπέμπουσι τοὺς παῖδας, μεθ' ἃ ὧν ἂν 
ἕκαστοι βουληθῶσι, λόγῳ μὲν ἐπὶ θήραν 
ἔργῳ δ᾽ ἐπὶ κλωπείαν τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς 
κατοικούντων. [λθαπῖιβ ΜΟΙ 5 ΡΒ. 990: 
Νόμος γοῦν αὐτοῖς ἐν τῇ τῆς Δρτέμιδος 

. 7.» ΟΥ̓ΏΙ5515. οἱ μὲν ---ἐπιτάττου - 
κωλύοι] κωλύῃ 

ἑορτῇ τὸν ἥκοντα ἐπὶ τὸ δεῖπνον οὐ 
τεθηρευκότα δοκεῖν τε ἀδικεῖν καὶ δι- 
δόναι δίκην. ἡ δὲ δίκη, ἀμφορέα τις 
ὕδατος κομίσας καταχεῖ τῆς τοῦ παιδὸς 

κεφαλῆς, ἢ ἢν παῖς οὗτος ἡ, ἀνδρὸς δὲ τῆς 
χειρὸς ὁ δάκτυλος τοῦτο ὑπομένει" καὶ 
ἔστιν ἐν Λακεδαίμονι τοῦτο τὸ ὕδωρ 
ἀτιμία. ΒΟῊΝ. 

1. ἑκάστῃ ἡλικίᾳ] Πιδραίανι Χοηο- 
ῬΏΟΙ ὉΠΊνΘΓΒΘ οὖ ρθηθγαίτη (6 ΡῈ Ό]1Οα 
Θαἀπσ ΠΟ η6. ῬΌΘΓΟΓΆΠΏ, 8ΏΠΟΒ ἰΔΙΊΘΠ 
δοίδῦβ βίη στα ΠΟ ἴδιη δοοιταΐθ 46- 
ἤπηῦ απᾶπη Ρ]αΐδτομ8Β. Νοτηϊπδΐ 
ἰδηΐατη παῖδας, μειράκια οὐ ἡβῶντας 
οὐ τοὺς τὴν ἡβητικὴν ἡλικίαν πεπερα- 
κότας ; νοΟσα τα ν ΓῸ ΡὈΘΟΙΠ]ΔΤΊΔ, 51Π- 
σα 15. δοίδετιβ ᾿τηροβιύα 8. Θρδυΐδ 18, 
ΟΠΉΒΙΌ, ΠΟΤ ΠῚ αυδθάδηη ΘΟΙΏΠΊΘΠΊΟ- 
γᾶν Ρ]αΐδγο 5, οἵ 1ρ581 1η δηποίδ- 
(Ἰοηῖθτι5. ΟὈΙΓΟΥ ΘΧρ]]οαγίπηαβ. ΡΊδθ- 
ἴογθα απδθάδιη 6χ 1π501{π||15 ΓΔΟΟΏΪΟΙΒ 
ΟἸϊββα, αἀοσθῦ σοι ραγδίϊο ν6] 50]105 
ΡΙαὐΑΤΟ οὶ ΠΥ ΘΟΓΡῚ, γοὶαΐ ΠΠπᾶ 6. 25 δ: 
οἵ ὟΞ μὴν ΜΕΩΆΕΠΡΕ τριάκοντα ἐτῶν τὸ 

παράπαν οὐ κατέβαινον εἰς ἀγορὰν, 

ἀλλὰ διὰ τῶν συγγενῶν καὶ τῶν ἐρα- 
στῶν ἐποιοῦντο τὰς ἀναγκαίας οἰκονο- 

μίας. ὕληι ἔοτιιπὶ νἹαθίασ [1η{6]]10] 
ῬΓΘΔΘΟΙΡτιΘ ΤΟΓΠῚ γΘη8]1 πη. «{π501Π118 
3,3: “ῬΌΘΓΟΒ ΡΌΡΘΓΘΒ ΠΟΙ 1ἢ ἔΟΤΤΙΠῚ 
8566 ἴῃ δσταχμηῃ ἀδάτπιοϊ ργαθοθρὶΐ, αὐ 
ῬΥΓΠΟΒ 8ΠΠΟῸΒ ΠΟῚ ἴῃ Ππχυτῖα 586 ἴῃ 
ΟΡΘΥΓΘ οὐ Ἰδοῦ ἃροσθπῖ. ΝΙΒΠ 
605 ΒοιηΠὶ σϑτι88. 51 ΒΙΘΊ ΠΘΓΘ οὗ νἹΐδτη 
5126 ΡΟΪπηΘηΐο ἄθσθγθ, ΠΘα 116 ΡΤΙΤ5 1 
ἘΓΌΘ ΠΏ τΓραϊγθ, αθϑτη ΥἹΓῚ δοι! οββοηΐ, 
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ἐπιτηδεύματα σχεδὸν εἴρηται" 

ΒΕΙΡΤΙΒ. ΤΑΟΈΕ ΑΕΜ. 

Ὡὥ Ἁ Ν “ ΠΝ 

οἵαν δὲ καὶ πᾶσι δίαιταν 

5 κατεσκεύασε νῦν πειράσομαι διηγεῖσθαι. Λυκοῦργος τοί- 
νυν παραλαβὼν τοὺς Σπαρτιάτας ὥσπερ τοὺς ἄλλους 
Βλληνας οἴκοι σκηνοῦντας, γνοὺς ἐν τούτοις πλεῖστα 
ῥᾳδιουργεῖσθαι, εἰς τὸ φανερὸν ἐξήγαγε τὰ συσκήνια, 
οὕτως ἡγούμενος ἥκιστ᾽ ἂν παραβαίνεσθαι τὰ προστατ- 
τόμενα. καὶ σῖτον δὲ ἔταξεν αὐτοῖς ὡς μήτε ὑπερπλη- 

σι ᾿ Ζ Φ'κτ ος ἴω 7 

4 ροῦσθαι μητε ἐνδεεῖς γίγνεσθαι. 

2. πλεῖστα] [ΔΌ1] πλείστους. 

βίαίυ!." Οὐτδα πηᾶθ ἀποία 51ηΐ, 16- 
ΠΟΓΙΆΤΩΤΙΒ, 

Απηῃοίαθο Πίος ΟὈἸΟΥ δοίβϑί!β νοοᾶ- 
Ῥυϊυτη 1 ,Δοοηϊοιιπ 6Χ ἩΘβγομίο. Ηιο: 
Κατὰ πρωτῆρας, ἡλικίας ὄνομα οἱ πρω- 
τῆρες παρὰ Λακεδαιμονίοις. Ῥμῃοίῃ8 
ψΕΓΟ: Κατὰ πρωτείρας. Πρωτεῖραι οἱ 
περὶ εἴκοσιν ἔτη, παρὰ Λάκωσι. δι- 
ἀοπίυν Ἰἀθη 6858 405 Ρ]αὐατ ῃτι8 
ΤΙΥΟΟΓΡῚ ο. 17; μελλείρενας νοσϑΐ, νο- 
σΔΌ.]ο ἰοτίο Πείο δὰ Αὐοογαιη οἵ 
οοίθγοσαη (ὐτϑδθοοσαμη ἀἰδ]θοΐαμη. 
Πρωτεῖραι Ἰσιίυγ γε] πρωτείρενες [πρω- 
τίρανες ] νἱάθηίυτ [Δ οοτ 15 [1556 8Ρ- 
ῬΘΙ]δΙ] : νοὶ σα πῦ 1], (αἱ ΡΥ ΤΩ Δ ΠΙΙΠῚ 
ἸΏΡΎΘΒΒΙ Βυηΐ εἰρένων ΟΥ̓ΙΠΙΒ. 

ΑἸἼΠΟΒ δείδειβ Ῥυϑθοῖραθ τη] γ 18 
ΤΆΘΟμο8. ἃ ρυβρογίαϊα ᾿π4θ6 πυπηογα- 
θεηῦ. Ηΐϊης αρυα Χοπορμομπΐθη ἴῃ 
Η!81{. αΥ. οἱ δέκα ἀφ᾽ ἥβης καῖ τὰ δέκα 
ἀφ᾽ ἥβης, τὰ πεντεκαίδεκα ἀφ᾽ ἥβης, 
αἀθμηῖηπθ ὅ, 4, 17: Φρουρὰν ἔφαινον οἱ 
ἔφοροι ταῖν ὑπολοίποιν μόραιν μέχρι 
τῶν τετταράκοντα ἀφ᾽ ἥβης. Αραοβι- 
1415 5» 4» 12, δϑίδίθιη Θχ 885, απὸ- 
ΤΩΪητι5 ΘΧΡΘΟΙΠΟΤΘΙΩ Βιιβοιρογοῖ, δἱΐ, 
ὅτι ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη ἀφ᾽ ἥβης εἴη, 
καὶ, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις τηλικούτοις, οὐ- 
κέτι ἀνάγκη εἴη τῆς ἑαυτῶν ἔξω στρατεύ- 
εσθαι. Απηστη ρα οτίδί! ν]ρ  ϑΙ τη 
δοίδί!5 σομβοαίζατη {π|5856 ἀραα ἰ,866- 
ἀδθΙη ΟΠ 05. ν6] εχ ροβίγθηηο Χϑῃο- 
ῬΠΟΙΙΒ ΙοοῸ (Ο]ΠρΊΓαΓ ; πδπὶ Αρ681- 
Ἰαὰ8, 1 στη ΒΈΡΟΓΑΒ56. ΔΠΠῸΒ α08- 
αταριπία ἃ ραθογίδαίθ 1η66 αἸοΙ 
ΟἸγΙΡ. ἴοο, 2, 15 οεἰορ!πίδ ΔΏΠΟΒ 
πϑίαϑ ΟΟΟΙ ΔἸ ἴῃ τοάϊιι οχ ἀδρυρύο 
ΟἸγΙΏΡ. 1Ο4, 2; 1 εϑῦ ροβῦ ΔΠΏΟΒ 1Ο. 
ἸριίυΥ οἱ δέκα ἀφ᾽ ἥβης 5υηΐ ΥνἹΓῚ {11- 
ο᾽ηΐδι ΔΠΠΟΒ ὩΔ] ; ἃ 4110 [ΘΓ ΠΊΙΏΟ Ὑ]11- 
16π| δϑίαίθμη ᾿ποθρΙ55θ ρα ΘΕ181Ὲ 
Ἰοσιι5 Ρ]αΐδγ ἢ ΓΠΥΘΌΓΙΡῚ ο. 25 : Οἱ μέν 
γε νεώτεροι τριάκοντα ἐτῶν τὸ παράπαν 
οὐ κατέβαινον εἰς ἀγοράν. ΞΟΗΝ, 

Ν 

πολλὰ δὲ καὶ παράλογα 

1101] τε. δὲ Ηεϊπαοτῆσδ. 

2. τούτοις] τούτῳ, Ἢ: (ΞῸ τῷ οἴκοι 

σκηνοῦν, Οοδοῖι5. Ρ. 729. 
πλεῖστα ῥᾳδιουργεῖσθαι)]. ΒΑτϊοτί 

Ῥᾶββῖνο υαὐἱυν [60 186. Ρ. τ2 Β: 
Τροπαίων ἐπαγωγῇ ῥᾳδιουργουμένῃ 
κατὰ καιρὸν, 5684 811 516} ἘΔ [10Π6. 
ΝΙΊΏ1 νοτο. πλείστους, ασυοα ΘΟΥΓΘΧΙ. 

συσκήνια)] ϑυηΐ 186 811 συσσίτια 
οἱ φειδίτια ἀϊο",η. Ηΐπςο α. 7, 4; οἱ 
σύσκηνοι διπῦ οοΟηνΙΟὔογοΒ ΡὨΙαΙΠΟ- 
ΤᾺΠ, οὖ σκηνεῖν ΡῬΙῸ ΘΟΘΏΔΥ6 ΑΠηδΌ. 
4, 6, τ2, εὖ διασκηνεῖν ἐξ ἀρίστου 8 
6ο6η8 αἰβοράθγα ἢιϑὲ. ΟΥ. 4, 8, 18. 
5ΟΗΝ. 

σῖτον δὲ] ΒΟΡΙΡΒΙῚ ρῖὸ σῖτόν τε. 
Μεοῦμ Πειπαογῆμδ ἴθοιῦ, (Υ΄. δα 1, 
4.) ΡΙαῦ. Πγευγρ. ο. 12 : Συνήρχοντο 
δ᾽ ἀνὰ πεντεκαίδεκα καὶ βραχὺ τούτων 
ἐλάττους ἢ πλείους" ἔφερε δ᾽ ἕκαστος 
κατὰ μῆνα τῶν συσσίτων ἀλφίτων μέ- 
διμνον, οἴνου χόας ὀκτὼ, τυροῦ πέντε 
μνᾶς, σύκων ἡμίμνεα πέντε, πρὸς δὲ 
τούτοις εἰς ὀψωνίαν μικρόν τι κομιδῇ 
νομίσματος. ἄλλως δὲ καὶ θύσας τις 
ἀπαρχὴν καὶ θηρεύσας μέρος. ἔπεμψεν 
εἰς τὸ συσσίτιον. ἐξῆν γὰρ οἴκοι δειπ- 
νεῖν, ὁπότε θύσας τις ἢ κυνηγῶν ὀψί- 
σειε, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἔδει παρεῖναι. 
Ηϊπο ΠΗ βυοῆο ἀφείδιτος ἡμέρα παρὰ 
Λάκωσιν, ἐν ἣ θύουσι. (ὑὐοπίτα 56Π0]. 
ΡΙαΐ. Ρ. 4409: Οἱ συσσιτοῦντες δέκα 
ἦσαν ἡ δὲ κρίσις τῶν συνταττομένων 
αὐτοῖς τοιαύτη τις ἦν. ϑεααϊαν 46- 
ΒΟΙΙΡΌΙΟ τιδιιβ, απο ὙΘΥΌΙΒ θγα 115- 
ἄδτη ἐφασιῦ Ρ]αΐ. ᾿γοῦγρ'. 6.12. ΤΌτϊΩ 
Δααϊταν: ᾿Εκόμιζε δὲ ἕκαστος οἴκοθεν 
τὰ πρὸς τὸν μῆνα ἀρκέσοντα ἄλφιτα 
καὶ τυροὺς καὶ φοίνικας καὶ οἶνον" ὅσοι 
δὲ τούτων ἐν θήρᾳ ἢ ἢ θύοντες ἐ ἐτύγχανον, 
μέρη ἐκ τούτων ἔπεμπον τοῖς ἐν τῷ συσ- 
σιτίῳ. ΒΟῊΝ. 

αὐτοῖς ὡς] αὐτοῖς τοσοῦτον ὥστε, τ 
2.5.3 15; 2: ΟΡ 5, θ᾿ 720: 

38. παράλογα] Θ'λδδ ργδθίευ γδύ! ΟΠ ΘΠῚ, 
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γίγνεται ἀπὸ τῶν ἀγρευομένων᾽ οἱ δὲ πλούσιοι ἐστιν ὅτε 
2, ΄’΄ Υ͂ 2, 5 7 . 

καὶ ἀρτον ἀντιπαραβαλλουσιν" ὥστε οὔτε ἔρημός ποτε ἡ 
τράπεζα βρωτῶν γίγνεται, ἐστ᾽ ἂν διασκηνῶσιν, οὔτε 

4 πολυδάπανος. δ καὶ μὴν τοῦ πότου ἀποπαύσας τὰς οὐκ 
ἀναγκαίας πόσεις, αἱ σφάλλουσι μὲν σώματα, σφάλλουσι 

Ἀ ,ὔ, 3 ΄σ- «ε ἥ ͵ἅ “ἤ “ ἶν 

δὲ γνώμας, εφῆκεν ὅποτε διψῴη ἕκαστος πίνειν, οὕτω 
͵ 3 ᾽ὔ “ ΜΝ Ὁ Ἂ , 

νομίζων ἀβλαβέστατόν τε καὶ ἥδιστον ποτὸν γίγνεσθαι. 
Χ ᾽ὔ σ΄. 7 δ ε Ν ὉΟῬ 

οὕτω γε μὴν συσκηνούντων πῶς ἂν τις ἢ ὕπο λιχνείας ἢ 
3 7 ἋἋ νν ΕΝ 3 7 Ν Ν Χ » 

5 οἰνοφλυγίας ἢ αὑτὸν ἢ οἶκον διαφθείρειε; καὶ γὰρ δὴ ἐν 
Ἀ ΄ 7 7 ἊΝ Χ ἴν 7 

μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ὡς τὸ πολὺ οἱ ἥλικες ἀλλήλοις 
7, χν Ν 

σύνεισι, μεθ᾽ ὧνπερ καὶ ἐυρατι αἰδὼς παραγίγνεται" ὁ 
δὲ Δυκοῦργος ἐ ἐν Ἵ τῇ Σπάρτῃ ἀνέμι ιξε παιδεύεσθαι τὰ πολλὰ 

6 τοὺς νεωτέρους ὑπὸ τῆς τῶν γεραιτέρων ἐμπειρίας. καὶ 
γὰρ δὴ ἐπιχώριον ἐν τοῖς φιλιτίοις λέγεσθαι ὅ τι ἂν 

σι ΄“΄ 7 ͵ ω 3 

καλῶς τις ἐν τῇ πόλει ποιήση" ὥστ 
σ΄ ἰχά Ἀ » “ Ξ Ν᾿ 

ὕβριν, ἥκιστα δὲ παροινίαν, ἥκιστα δὲ αἰσχρουργίαν καὶ 
7 ᾽ὔ 

7 αἰσχρολογίαν ἐγγίγνεσθαι. ἀγαθὰ γε μὴν ἀπεργαΐεται 
7, 57 “ ΤΣ 

καὶ τάδε ἡ ἔξω σίτησις" περιπατεῖν τε γὰρ “ἀναγκάζονται 
5 “ 3) ὃ ΕῚ ὃ Ν ΧΝ δὰ ε Χ ἊΝ θ 

ἐν τῇ οἴκαδε ἀφοδῳ, καὶ μὴν τὸ ὑπὸ οἴνου μὴ σφάλλεσθαι 
5 “ 9 Ο 3 57 3 7 

ἐπιμελεῖσθαι, εἰδότες ὅτι οὐκ ἐνθαπερ ἐδείπνουν καταμε- 

᾽ ΄- ΄ ᾿ 

ΕΚΕι ΚΤ ΠΕ’ 

3. ἄρτον] [ΛΌΡΙ ἀργόν. 
Δ εἰβκῖαβ, [ΔΡΓῚ εἰδότας. 

14 εβϑῦ ῬΟΥ ΟΠ ΘΠῚ ΤΉ ΘΙῚΒ οὖ ΤΩΘΏΒΕΓῚ5 
Ῥυϊεαύδιη, αἴεσα παν. (ὐείθγαμῃ πὖ 1Ρ- 
581| ΘΟΘΏΔΠῚ [86.685 ΟἸτὴ οδίθυβ 90- 
τῖθυβ αἶκλον νοοδθδηί, ἰΐαὰ παράλογα 
Ὠδθο ῥδυΐ!πὶ ἔπαικλα, ἀοσεηία Αἴ8ε6- 
ΠΆΘΟ 4: Ρ. 140, 141, εχ Ροῦβδθο, })1οε8- 
οοΥἋθ εὖ ΝΊοοοΙα ἀ6 [δοοπατῃ οἰνὶ- 
ἰαἰΘ. ΠΙσδθασοτβ 1166 ΠῚ ΟΠΊΏΘΙΏ 
ΟΘη886 δρραγαίι: πὶ) θηϑυγϑί. ϑϑοπη- 
ἀαπὶ ααδτη μᾶζα 56 ρδη15 πογάθασθιιβ 
ΟἸθα5. ΒΟ]ΘΠΠΒ. ῬὨ]αΙ ΔΤ ΠῚ : γα ΠΊ6η- 
ἴδοθιι5 ν6ΥῸ νϑὶ {τι]οθιιβ (ἄρτος) δὰ 
ἐπιδόσιμα ρεγϊποθαῖ, [8 οὔατη ΚΡ δε- 
ΤᾺΒ (6 ΒΘρΡΌΡΙΙοα Γιδοοηππ δρπα Α- 
ἐμποηδθῦτη 10. (Ὁ, εὐ Μοὶριβ. Ρ]υτα 
οἴϊδπι οχίδηϊΐ Ὁ] θιη βου ρίοΓ τη [6511- 
Τηο δ, ἄρτους [π1556 ΙοςΟ ἐπαίκλων ἃ 
ΑἸ] 5 ΘΟ 115 ΡΥ ΘΘΟΙΓοΥττη ; σ0Π- 
ἔτα μᾶζαν ἴπ||556 Ο101 Οὐ ΙΔ Π1, 4 ΒΓ 
βάρακα [,Δοοπα685 νοσαθαηί. ΒΟΉΝ. 

ἄρτον] [ΛΌΥΙ ἀργὸν, ηποα (ὐὑδπίεττιβ 
Νον. [1μθοΐ. 2, 7, 6χ Αἴπθηδθο οου- 
ΤαΧΙῦ, δαηητι8. ΘΟΥΥΘΟΙΟΠΘΠ 1ΠΓΘΓΡΙΘ- 
ἰθία5 οϑύ δι θυαυαβ. 5ΟΗΝ, 

4. πότου πη. εἰ ΑἸά. ποτοῦ ἴ,. τι εἰδότες 

ἀντιπαραβάλλουσιν͵ Ῥτοὸ ρῥτϑεάς 6Χ- 
ΒΙθεηΐ. 

5. ἀνέμιξε παιδεύεσθαι] ῬΊυΐατοτι5 
ΓΙγΟΌΓΡῚ 6. 12 : Εἰς δὲ τὰ συσσίτια καὶ 
παῖδες ἐφοίτων ὥσπερ εἰς διδασκαλεῖα 
σωφροσύνης ἀγόμενοι, καὶ λόγων ἠκρο- 
ὥντο πολιτικῶν, καὶ παιδιὰς ἐλευθερίους 
ἑώρων, αὐτοί τε παίζειν εἰθίζοντο καὶ 
σκώπτειν ἄνευ βωμολοχίας καὶ σκωπτό- 
μενοι μὴ δυσχεραίνειν. ΔΟΌΉΝ. Θὰ] 
ΘΟΠ]ςοΘθαῦ ἀνέμιξε τὰς ἡλικίας, ὥστε 
παιδεύεσθαι τὰ πολλὰ τοὺς νεωτέρους 
εὖ οδί. δου θοπαάσπι νἹἀθίαγ ΡῥΓῸ ἀνέ- 
μιξε ᾿ϊος αυοαᾷὰθ ἐνόμισε, αὖ Θ50 1, 7: 
Ταναντία ἐνόμισε᾽ 2, 4: ᾿Ἑνόμισεν ἑνὶ 
ἱματίῳ δι’ ἔτους προσεθίζεσθαι" 12, 5: 
᾿Ενόμισεν ὑπὸ Σκιριτῶν προφυλάττε- 
σθαι. (ἐαοά, αὖ 2, 4, ρῥΥΙτηατη ἴῃ ἐνό- 
μιζε, ἀεἰπάθ ἴῃ ἀνέμιξε ἀορταναύμτη. 

ἡ. καὶ μὴν Ἰῃηΐογτίαν ροϑῦ τε, αὖ ροϑβί 
μὲν οηγ. 4.5. ΔΓΙΟΥ οἴϊδτη (0η- 
ΒΓ ΟΙΟ ν ΓΙ ἐπιμελεῖσθαι οὐπὶ 1πηῆ- 
ὨΠνΟ οὐτὴ ΔΥΠΟ]0 ΠΟΙ ΠΟΐΟ αἸι8 ΠῈ 
οὐχ ΒΙΤΏΡΙ1ΟΙ ᾿π ἢ πιῖνο. 



10 ΒΕΙΡΌΒ. ΠΑΘ ΘΈΑ ΕΜ. 

- Ν πὸ, “ ΕΑΝ Ξὰ χεος 5οὡχ Χ ετ κὰκ 
νοῦσι, καὶ τῇ ορῴνῃ ὅσα ἡμέρᾳ χρηστέον᾽ οὐδὲ γὰρ ὑπὸ 

ων Ἁ 3» Μ 27 , 

φανοῦ τὸν ετι ἐμφρουρον ἔξεστι πορεύεσθαι. 
8 Καταμαθών γε μὴν ὃ Λυκοῦργος καὶ ὅτι ἀπὸ τῶν 
αὐτῶν σίτων οἱ μὲν διαπονούμενοι εὔχροοί τε καὶ εὔσαρκοι 

Ν 

καὶ εὔρωστοί εἰσιν, οἱ δ᾽ ἄπονοι πεφυσημένοι τε καὶ 
9 τς Ν. 3 ΄ 5 “ ΡῚ Ἁ ᾽ὔ 3 Υ : 

αἰσχροὶ καὶ ἀσθενεῖς ἀναφαίνονται, οὐδὲ τούτου ἡμέλησεν, 
3 ΕῚ 3 ΄. Ὡ Ὡ 3 7] ΄σ΄ [2 ΄ι ψ 

αλλ ἐννοῶν ὅτι καὶ ὅταν αὐτὸς “τις τῇ εαὐτοῦ Ὑνα 6} 

φιλοπονῇ, ἀρκούντως τὸ σώμα ἔχων ἀναφαίνεται, ἐπέταξε 
τὸν ἀεὶ πρεσβύτατον ἐν τῷ γυμνασίῳ ἑκάστῳ ἐπιμε- 
λεῖσθαι ὡς μήποτε αὐτοὶ ἐλοστοῦς τῶν σιτίων γίγνεσθαι. 
καὶ ἐμοὶ μὲν οὐδ᾽ ἐν τούτῳ σφαλῆναι δοκεῖ μοὶ μ ν τούτῳ ῆ 

» ἍἋ 53 

οὐκ αν οὺν 
«. , ν ΄ “ 33 ε 7 » 

ῥᾳδίως γέ τις εὕροι Σπαρτιατῶν οὔτε ὑγιεινοτέρους οὔτε 
τοῖς σώμασι χρησιμωτέρους" 

- ἢ Ν 5. “ἢ κ᾿ 
ομοίῶὼς γὙὰρ ΟΑ,ἼΤΟ ΤΕέ Τῶν 

“ Ν 3 ἊΝ “ Ν 3 Χ 4 “ 

σκελῶν καὶ ἀπὸ χειρῶν καὶ ἀπὸ τραχήλου γυμνάζονται. 

8. αὐτῶν σίτων] ἴ ὮΙ σίτων. 

ἡ. τῇ ὄρφνῃ ὅσα ἡμέρᾳ χρηστέον] 
(τ. ΓΤ: Νυκτὶ ὅσαπερ οἱ ἄλλοι 
ἡμέρᾳ δύναισθ' ἂν χρῆσθαι" Αραδ. 6, 6: 
Νυκτὶ μὲν ὅσαπερ ἡμέρᾳ ἐχρῆτο, ἡμέρᾳ 
δὲ ὁ ὅσαπερ νυκτί. ππξε ἀν Ὁ. τὸ τῆς 
“Ἱκανὸς γάρ ἐστι καὶ νυκτὶ ὅσαπερ ΕΠ: 
χρῆσθαι. ϑεᾷ οἴδηη βίταρὶοχ ὅσα 516 
αἸοιθαγ. 

ὑπὸ φανοῦ) ῬΙαΐατοιμιιβ ᾿γοατγρ'. 6. 
12: Πιόντες δὲ μετρίως ἀπίασι δίχα 
λαμπάδος" οὐ γὰρ ἔξεστι πρὸς φῶς 
βαδίζειν οὔτε ταύτην οὔτ᾽ ἄλλην ὁδὸν, 
ὅπως ἐθίζωνται σκότους καὶ νυκτὸς 
εὐθαρσῶς καὶ ἀδεῶς ὁδεύειν. ΒΟῊΝ, 

τὸν ἔτι ἔμφρουρον) ῬεγΖοηϊα5. δα 
Αο]απ. Υ'. Ἡ. 6, 6, ἀοοσυϊ ἔμφρουρον 
6588 4] Θχοα 5 ἀρ Πα 5 δάμας 00]1- 
ΒαῖιΒ δϑί. ΤῸ χ ΘΠ]ΠῚ Ἰμλοουΐοα τὸν 
μὲν γεννήσαντα τρεῖς υἱοὺς ἄφρουρον 
εἶναι. τὸν δὲ τέτταρας, ἀτελῆ πάντων 

νο] αι, ἰεϑίθ Αυὐϊἱβίοίθϊθ ῬοἹς. 2, 7. 
ἴῃ ΠΌΠΙΘΙΟ ναιΐαί Αϑ]ίαπαβ. ΟΟΠΙΆ 
γθοία5. ἃρ. Δυὶβίοῦ. νιολονία5. ἄφρου- 
ρον Ἰ᾿πιτ Ποῖ ἃ ρΥδΘΒ1 6115. δ τηϊ- 
ἰϊ]ὰ νους, ἰμαοοπὶθιιβ εηὶπὶ φρουρὰ 
Θϑῦ ὑ1Ὸ στρατεία, τιῦ ἴῃ ποίο φρουρὰν 
φαίνειν (46 4πὸ αἰούπιη δα Η18ς. ὅτ, 
5. 4. 50. Εἴ 1ῃ [Π6166)ὴ. Ισϊταγ ἔμ- 
ᾧρουρος εϑΐ, 4] πΠοπάαμη ἃ ΓΙ] 01 
αϑύ ᾿πηπηηΐβΒ. ΘΟΗΝ, ῬῬαββίνα ρ]ε- 
ΓΤ τι 5] ΠἸ Ποϑίοη6 ἀϊοίυτη ἔμφρου- 
ρος δοῖϊγα αἸχΙΐ Θἴϊαπι. ἢ δύ. ὅτ. 1, 6, 
ΤΩ: ᾿Εμφρούρων ὄ ὄντων ᾿Αθηναίων, φαοά 
᾿ιϑιζαἴτι5 {7 χ τ) λγνν ἐμφρουρούντων. 

ὅ, ἀπὸ τῶν σίτων] ἀπὸ τῶν αὐτῶν 

αὐτός τις ,ΘΟΠΟΪΑνΠΠ8Β. ΤΛΌΤΙ αὐτός τι. 

σίτων, τα 2.5: ᾿Απὸ τοῦ αὐτοῦ σίτου. 
ΘΟΒΒΑΒῸΌΜΝΒ Αανοῖβ. νο].1, ρᾶγί. 1, 
Ρ. 137’ 

οἱ---διαπονούμενοιἿ Θαϊ σοπίοπα πηξ 
Ἰηὔου 58 Ἰδθουθτ18, 41] οτη ΔΙῦΈΓΟῸ (6 1- 
τΔτη θχογοθηίαν. ΘΟΗΝ, 

εὔχροοί] εὖχροι Οοδοίαϑ Ρ. 780. 

ὡς μήποτε αὐτοὶ ἐλάττους τῶν σιτίων 

γίγνεσθαι) ἴῃ 5 Ἰαΐθῦ δ) αϑιποαϊ ααυϊά 
αὖ ὡς μήποτε δοκοῖεν ἥττους τῶν σιτίων 
γίγνεσθαι. Νιῃ ἐλάττους ΡΥῸ ἥττους 
Ροϑβισαπη τὴ ΘΟ μπθΙ ἀθριιβ ποίαν], αὶ 
σοηξεγ οὔδτιη Αδ]18η. Υ. Η. 14, 7: 
Λακεδαιμόνιος οὗτος ὁ νόμος. ὁ δὲ νό- 
μος ἐκεῖνα λέγει" μηδένα Λακεδαιμονίων 
ἀνανδρότερον ὁρᾶσθαι τὴν χρόαν ἢ τὸν 
ὄγκον τοῦ σώματος ἔχειν ὑπὲρ τὰ γυμ- 
νάσια, ααΙ αΒΟΌΠη ἡ 
δραα Αἴπβη. 12, Ρ. 550 Ὁ, σοῃύαϊ]εγαί 
ῬουΊΖΟΏΙΆΒ. 

0. χρησιμωτέρους δια ΠΟΙΙΟΠΘ 
αἰοῖταν. ἋὉ] ΘΟΥΡΟΤΘ 8110 αἱ οἱ δὰ 
γαιϊοβ νἱΐαθ ἀϑὰ85 Δα 1616 ὙἹΓ65. οἵ 
τηοίτιβ εἶαβ ροίοβῖ, ΒΟῊΝ. δι ου- 
ἦ8 415 ΟΟΥΡΟΙΘ αὐαίαγ, αἱ ταϑηθδΐ 
ΒΙρη!Ποαίο ραϑδῖνα, απ ἀΘ ΦΟΥΡΟΓΘ 
ρΡ580 αϊεϊίαῦ (πηπηθηΐ. 3, 12, 5, δἷ 
1101. 

τραχήλου) ΡΙαῖο 1,66. 7. Ρ- 196 Α, 
ἀθ πάλῃ : Τὰ ἀπ᾽ ὀρθῆς πάλης ἀπ᾽ αὖ- 
χένων καὶ χειρῶν καὶ πλευρῶν ἐξειλή- 
σεως μετὰ φιλονικίας τε καὶ καταστά- 
σεως διαπονούμενα μετ᾽ εὐσχήμονος 
ῥώμης ΤῈ καὶ ὑγιείας. ένεκα, ταῦτ᾽ εἰς 

πάντα ὄντα χρήσιμα οὐ παρετέον, ἀλλὰ 



ΘΑ ΝΕ 1 Ἷ 

1 ἘΠ ΡΣ: 
᾽ 3 Χ ἦ᾽, ᾿ ΄, - 7 ὃ κ 
Εναντία γε μὴν ἔγνω καὶ τάδε τοῖς πλείστοις. ἐν μέν 

Ἁ ΄- ΒΥ 7 ΄- «ε ““ΨὈ τ Ὁ Ἂς ,ὔ 

γὰρ ταῖς ἄλλαις πόλεσι τῶν ἑαυτοῦ ἕκαστος καὶ παίδων 
΄- ’ὔ 37 [4 ἃ ΄- 

καὶ οἰκετῶν καὶ χρημάτων ἀρχουσιν᾽ ὃ δὲ Λυκοῦργος, 
΄ , Ἃ ᾿ ᾽ : ᾽ 

κατασκευάσαι βουλόμενος ὡς ἂν μηδὲν βλάπτοντες ἀπο- 
᾽ὔ  ᾷ ε “- ᾽ “ 3 δ 3 7 ΄ 

λαυύοιέν τι οἱ πολῖται ἀλλήλων ἀγαθον, ἐποίησε παίδων 
σ ε 7ὔ “- “- Ν “- 5 ͵ 2, 

ἕκαστον ὁμοίως τῶν ἑαυτοῦ καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἄρχειν. 
“ Ἂ 58“ Υ ε ᾽ὔ ΡΤΕΡΟν - 7 Ὁ 

ὁταν δέ τις εἰδῇ ὅτι οὗτοι πατέρες εἰσὶ τῶν παίδων ὧν 
πο ν ΠΠῸν 7 δ ᾽᾽ σ Ἃ - 

αὑτὸς ἄρχει, ἀνάγκη οὕτως ἄρχειν ὥσπερ ἂν καὶ τῶν 
ε ΄ς. ͵ Ἂ 7΄ὕ “-“ ἃ 

εαυτοῦ ἄρχεσθαι βούλοιτο. ἢν δέ τις παῖς ποτε πληγᾶς 
λαβὰ ἘΣῸ5, χλλ ͵ Ν Ν ΄, 3 “ , 53 τι 

ὧν ὑπ ἄλλου κατείπῃ πρὸς τὸν ποτέρα, αἰσχρον ἐστι 
Χ 3 327 Α 5» ᾽ὔ ΄- ς “κ᾿ “2 7 

μὴ οὐκ ἄλλας πληγὰς ἐμβάλλειν τῷ υἱεῖ. οὕτω πιστεύ- 
7 Ἁ ᾽ Ν ἽΝ - 7 

ουσιν ἀλλήλοις μηδὲν αἰσχρὸν προστάττειν τοῖς παισίν. 
» 7 Ν Ν 3 ψ »᾽ 7] “ κ ΄σ 

ἐποίησε δὲ καὶ οἰκέταις, εἰ τις δεηθείη, χρῆσθαι καὶ τοῖς 
» ἴω Χ “ “ ,ὔ 

ἀλλοτρίοις. καὶ κυνῶν δὲ θηρευτικῶν συνῆψε κοινωνίαν" 

1. ὡσαύτως ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε παίδων ἕκαστον --2. βούλοιτο 5ίοὈ. ΕἸ. 44, 
Ως 

προστακτέον. ῬϑοΙΠΙσοῖ τηοποὺ ϑοοτδ- 
ἴ68 1ῃ Χθπορῃ. θην. 2, 7. ΠΟ ΟἸΩΠΪἃ 
ΘΌΠΟΙα ΘΧΘΓΟΙ ΔΙΙΟΠΙΙΠ) [811 6556 αἱ 
τοὔππῦ ΘΟΥΡῸΒ ἰσόρροπον ἰδοϊαῃΐ, 566 
οἱ δολιχοδρόμοι τὰ σκέλη μὲν παχύνον- 
ται; (αιιδθ συτυθ πο ΘΧθτοθηΐ,) τοὺς δὲ 
ὥὦμους “λεπτύνονται : σοηΐγα οἱ πύκται 
τοὺς μὲν ὦμους παχύνονται, τὰ δὲ σκέλη 
λεπτύνονται. Αα τηϑητι ἘΧΕΙΌ ΘΠ 885 
ΒΘΟΌΠΔΥΙΟΥ ρεγΠποραῦ χειρονομία ; ἴῃ 
ὀρθοπάλῃ Ἰοσῦτη. μαθοθαΐ τὸ τραχηλί- 
ζειν καὶ πνίγειν. Αἀαο Ἰοουμῃ Ρ5. ΡΙ]α- 
ὕδιο μι Μοτ. Ρ. 228 1) (εχ [γοῦτγρ. α. 
10 Τορϑίϊταμη) : Μόνα δὲ ταῦτα τῶν 
ἀθλημάτων ἐφέντος Λυκούργου τοῖς 
πολίταις ἀγωνίζεσθαι, ὃ ὅπου ἡ χεὶρ οὐκ 
ἀνατείνεται, ἐπύθετό τις τὴν αἰτίαν" ὁ 

δὲ, ὅπως, εἶπε, μηδεὶς αὐτῶν ἐν τῷ 
πονεῖν ἀπαυδᾶν ἐθίζηται. ϑεπεοα δ 
Βεποῆο. το, τὸ: ““[μδοραδουηομῇ νθ- 
ἰδηΐ 505 ρδποσϑίιο οὖ σδθβίᾳ ἀβορυ- 
ΠΘΓΘ ὉὈ]1 1ΠΙΘΓΙΊΟΥ ἢ ΟβίθαἸζ νἹΟ] σ0η- 
ἔβββιο." ἀ(αἸδαϊαίογεβ. ρδυιου 5. Ὀ]ΔΈ15 
ΤΩΔΉΪΌτι5 νἱοΐοβ 8586 σοηΠιθδηΐατ. 
5ΟΗΝ. 

2. ΡΙαί. Γγοῦτρ. ο. 15: Οὐκ ἰδίους 
ἡγεῖτο τῶν πατέρων τοὺς παῖδας, ἀλλὰ 
κοινοὺς τῆς πόλεως ὁ Λυκοῦργος. 
5ΟΗΝ,. Ροβί ἄρχει ΘΧχοίαῖθβθ δά 
αυοα τεΐογαίασ οὗτοι, Θ᾽ αβτη αι] αυϊα 

2. ἀλλήλοις} [ΔΌΤ] ἀλλήλους. 

πὖῷ οἱ καὶ τῶν ἑαυτοῦ ἄρχουσιν νεὶ ἄρ- 
ἕξουσιν, 5815 Θεῷ ῬγΟΌΔὈ116, αὖ ΔηΪτα- 
δᾶν οὐ δὔαπὶ οταϑβ. 

ἢν δέ τις παῖς) ῬΒ. ΡΙαἰάτομα8 ΜΓ. 
Ρ. 237 Ἰ᾽-: Παῖς δὲ ὑπό τινος κολασθεὶς 
εἰ τῷ πατρὶ ἐξήγγειλεν, αἰσχρὸν ἦν τῷ 
πατρὶ μὴ προσεντεῖναι ἀκούσαντα πάλιν 
ἑτέρας" ἐπίστευον γὰρ ἑαυτοῖς ἐκ τῆς 
πατρίου ἀγωγῆς μηδὲν αἰσχρὸν προσ- 
τάξαι τοῖς τέκνοις. ὍΒΔΙ τηᾶῖο δΥγί- 
{6}. αὐτοῖς, 56α τροοίθ β΄ Π ΒΘ ἀθΓῸ8Β 
Βίπο δρπᾶ Χεϑη. ἀλλήλους. ᾽Αν δρυὰ 
αἰτατησιθ δα αι (ὐοθεΐαϑ Ῥ. 725: 126. 
δε εχ αἰγίαβατθ βου ρίατα προστάτ- 
τειν εἴ προστάξαι ξοτηροποηάστῃ προσ- 
τάξειν, ααοα ἰοπηρὰβ. οαπὶ πιστεύειν 
ΠΟΙ] πηρὶαγ, τΡῚ ἀΘ τα οοΐα δῇ 5116 
ΘΟΠαΊΟΠΘ Ῥοβιΐα ἀρΊΓΣ. 

μὴ οὐκ] ΡΙαΐο Ῥιοίαρ. Ρ- 352 Ὦ: 
Αἰσχρόν ἐστι καὶ ἐμοὶ σοφίαν καὶ ἐπι- 
στήμην μὴ οὐχὶ πάντων κράτιστον φά- 
ναι. Ὗ. δηποΐ. Δα Ογτορ. 8, 4: 5- 

2. τοῖς ἀλλοτρίοις} Αηϑδίοι. ῬοΙ. 
2, 3: Οἷον ἐν Λακεδαίμονι τοῖς τε δού- 

λοις χρῶνται. τοῖς ἀλλήλων ὡς εἰπεῖν 
ἰδίοις, ἔτι δ᾽ ἃ ἵπποις καὶ κυσὶ, κἂν δεη- 
θῶσιν ἐφοδίων ἐν τοῖς ἀγροῖς κατὰ τὴν 
χώραν, ὉΌΪ ἐφόδια εδάεπι ηπξε ἐπιτή- 
δεια ἀρπα Χρη. 5. 4 οἵ Ρ5. ΡΙαΐ. Μοτ. 
Ρ. 228 Εἰ : Τοῖς τῶν πλησίον οἰκέταις 

σ 
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σ « Α , π 5. Ν ω ἰς δὲ - 
ὥστε οἱ μὲν δεόμενοι παρακαλοῦσιν ἐπὶ θηραν, ο δὲ μὴ 

Ν. ’ὔ ς 7 9 7 , ἀν λν ( Ἢ 

αὐτὸς σχολάζων ἡδέως ἐκπέμπει. καὶ ἵπποις δὲ ὡσαύτως 
΄ ε Ἁ 74 Νὁ 9 ’ὔ ΟΝ ’ὔ 

χρῶνται: ὃ γὰρ ἀσθενησας ἢ δεηθεὶς ὀχήματος ἢ ταχυ 
Ν » ’, Ψ 5 Ψ Υ δ 

ποι βουληθεὶς ἀφικέσθαι, ἣν που ἴδῃ ἵππον οντα, λαβὼν 
, “ , 3 νΝ 5.9. 5» ΡΝ ἡ 

4 καὶ χρησάμενος καλῶς ἀποκαθίστησιν. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνο 
ἃ “ 7 9 , 3 ’ 

γε παρὰ τοῖς ἄλλοις εἰθισμένον ἐποίησεν ἐπιτηδεύεσθαι. 
ὅπου γὰρ ἂν ὑπὸ θήρας ὀψισθέντες δεηθῶσι τῶν ἐπιτη- 
δείων, ἢ ἣν μὴ συνεσκευασμένοι τύχωσι, καὶ ἐνταῦθα ἔθηκε 
τοὺς μὲν πεπαμένους καταλείπειν τὰ πεποιημένα, τοὺς δὲ 

4 Ν ’, ,ὔ ΄ ὮΝ 

δεομένους ἀνοίζαντας τὰ σήμαντρα, λαβόντας ὅσων ἂν 
’ ’ “ “ Ψ 

δεωνται σημηναμένους καταλιπεῖν. τοιγαροῦν οὕτω μετα- 
’ ΄ . Ν Ν 2, , 

διδόντες ἀλλήλοις καὶ οἱ τὰ μικρὰ ἔχοντες μετέχουσι 
’ὔἢ ἴων ΄“ ᾽7ὔ «ς ’ Ν “" 

πάντων τῶν ἐν τῇ χώρᾳ, ὁπόταν τινὸς δεηθῶσιν. 
ι 4 

ΚεΦ. Ζ. 

᾿Ἑναντία γε μὴν καὶ τάδε τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι κατέ- 
στησεν ὃ Λυκοῦργος ἐν τῇ Σπάρτῃ νόμιμα. ἐν μὲν γὰρ 
δήπου ταῖς ἄλλαις πόλεσι πάντες χρηματίζονται ὅσον 
δύνανται" ὁ μὲν γὰρ γεωργεῖ, ὁ δὲ ναυκληρεῖ, ὁ δ᾽ ἐμπο- 
ρεύεται, οἱ δὲ καὶ ἀπὸ τεχνῶν τρέφονται" ἐν δὲ τῇ Σπάρτῃ 

3. ποι Πεϊπαογῆϊιβ. [ΛῸΤ] που. 4. ἐκεῖνό γε ὙΝ εἰβκίαβ. ΓΑΌΥ] ἐκεῖνο 
τό. πεπαμένους Ζροιηῖι8. [ὈΥ] πεπαυμένους. οὕτω Μ. οὕτως ἴ,. 
2. ἐν τῇ Σπάρτῃ---3, ἐσπούδασται (ρΙῸ σπουδαστέος) ϑίοῦ. ΕἸ. 44. 32. 

ὡς ἰδίοις χρῆσθαι ἔθος ἦν, εἴπου δέ- πεπαμένους] ῬΥῸ πος τοῦ ἔχοντος 
οιντο, καὶ κυσὶ καὶ ἵπποις, εἰ μὴ οἱ Ῥβ. ΡΙαΐ, δα 8. 4 οἰϊαίῖπιβ. Νεορ])ρθη- 
δεσπόται χρήζοιεν. καὶ ἐν ἀγρῷ δὲ εἴ ον Εἴνιῃ. Μ. Ρ. 681, 25: Πασάμενος 
τίς τινος ἐλλιπὴς γενόμενος δεηθείη, πολλάκις Κ Σρατ λέγει ἀντὶ τοῦ κτη- 
ἀνοίξας καὶ βαστάσας τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σάμενος. Νυδβαθδπη θη 06 8ΟΙ18[Ὸ, 
ἔχοντος τὰ ταμιεῖα σημηνάμενος κατέ- 566 ροΙξδοίο 58θρ8 8015 Αὐϑδοοσθπα 
λειπεν. 5ΟΗΝ. αν ΧΟΠΟΡΠΟη. 

4. ἤν που ἴδῃ ἵππον ὄντα) [πᾶπ6 πιπο καταλιπεῖν καταλείπειν, αυοα ρδα]10 
ὄντα ΘΟ ΠΟΘΙ οσιιβ [0] 6 α΄ εἰδ 8011- δηΐβ 516 ἴῃ ἀπὸ αἀδργανδίμμῃ, ᾿ς αὰο- 
Ῥθμάο : 566 ἔογίδββθ ἤν τῳ ροίϊι8 βοτὶ- 
Ὀεοπάστῃ, 

4. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνο τὸ παρὰ τοῖς 
ἄλλοις εἰθισμένον ἐποίησεν] δε ἐδ 
ΔΙ] ΤΩ αἰν] ναύτη ΤΑΙΊΟΠ 6. Π1Π1] βοαα]- 
ἴυΥ. [ΙοΊΛῸΥ τὸ τηὰΐαν] ἴῃ γε. ὅὲ᾽1ς 
οὐ μὴν οὐδὲ --- γε (ὑοτατηθηΐ. 1, 2, 5. 
ΨΝΕΙΒΚ. 

ἢν μὴ---τύχωσι] Απίραμπδτη ἴῃ ν6Π8- 
ΤΙΟΏΘΙ οχϊτθηΐ. Νιιηῖα Ὀυθνιίαβ ἢϊς 
τηϊία ἴαοιί οὔβουγτα. ὙΥΙΒΚ. 

46 Ἰορίββ νοῦν ΡΒ. Ρ]αΐ, δα 5. 9 
οἰαῖ8. θα 8π| δηΐθ 1118 ἰθιπρουδ 
ΘΧΟΙΙ5886 τὰ λοιπὰ δηΐθ καταλιπεῖν 
σοη͵]θοῖ Ηου]οιμῖ8 δα 2, 15. οἰΐα- 
[.8. 

οἱ τὰ μικρὰ ἔχοντες] ΑτΥϊδίοῦ. ῬοΙ], 
2, 9 τηθ6.: Τοῖς μὲν γὰρ αὐτῶν ([.8- 
ς6α.) συμβέβηκε κεκτῆσθαι πολλὴν λίαν 
οὐσίαν, τοῖς δὲ πάμπαν μικρὰν, οοηΐοτΐ 
Μά]ου. [)ου. νο]. 2, Ρ. 188, 9. 



ΘΆΡΡ ΎΝΕΕ ο 

« “ ΄σ » ἌἍ) ΄σ Ἁ » Ν Χ 

ὃ Δυκοῦργος τοῖς ἐλευθέροις τῶν μεν ἀμφὶ χρηματισμὸν 
» ΄σ ἘΤΡΝ ἰχ σ ᾿ 3 , σ΄ » 

ἀπεῖπε μηδενὸς ἅπτεσθαι, ὅσα δὲ ἐλευθερίαν ταῖς πόλεσι 
’ ΄“- ΒΥ 7, “ἤὕ ς ΄- 

παρασκευάζει, ταῦτα ἐταξε μόνα ἔργα αὑτῶν νομίζειν. 
Ἀ δὴ ΄ ΄- Ἄ 7, , ἃ 

3 καὶ γὰρ δὴ τί πλοῦτος ἐκεῖ γε σπουδαστέος ἔνθα ἰσα μὲν 
δ ͵ ς Χ - , Ι 

φέρειν εἰς τὰ ἐπιτήδεια, ὁμοίως δὲ διαιτᾶσθαι τάξας, ἐποίησε 
μὴ ἡδυπαθείας ἕνεκα χρημάτων ὀρέγεσθαι: ἀλλὰ μὴν 

οὐδ ἱματίων γε ἕνεκα χρηματιστέον᾽ οὐ γὰρ ἐσθῆτος 
4 πολυτελείᾳ ἀλλὰ σώματος εὐεξίᾳ κοσμοῦνται. οὐδὲ μὴν 

ἴων » Χ ’ », ἴω Ἄ 3 

τοῦ γε εἰς τοὺς συσκήνους ἔχειν δαπανᾶν χρήματα ἀθροι- 
’ Ν ΄σ ,ὔ ΄ ἴω Χ ’ὔ 

στέον, ἐπεὶ τὸ τῷ σώματι πονοῦντα ὠφελεῖν τοὺς συνόντας 
» Ἂ 5 ’ Ὁ νιν ΄“ 5 7] Ἀ ᾺἉ 

εὐδοξότερον ἐποίησεν ἢ τὸ δαπανῶντα, ἐπιδείξας τὸ μὲν 
ἴω ὯΝ δὲ λ 7 37) ,ἷ Χ 5 χδί Ξ 

5 Ψυχῆς, τὸ δὲ πλούτου ἔργον. τὸ γε μὴν ἐξ ἀδίκων χρη- 
ἴω ,κ “ Ἁ 

ματίζεσθαι καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις διεκώλυσε. πρῶτον μὲν 
ἣν “ -“ Ἂ ἃ ,ὔ ΄ “Ὁ 

γὰρ νόμισμα τοιοῦτον κατεστήσατο ὃ δεκάμνων μονον ἂν 
5 7 Ἂ 327 7 57) 5 7 ΄, 

εἰς οἰκίαν εἰσελθὸον οὔτε δεσποτας οὔτε οἰκέτας λαθοι᾿ 

2. τοῖς Θίοῦ. [01] τοῖς μέν. 
ΒΟ. 

4. ἔχειν ΑΥ εἰδκῖα8. 
δαπανῶντα ΜίοΥ8. 
μόνον] οτῃ. [,. 

2. χρηματισμὸν] Εδάειη ΡΒ. Ρ]υΐ. 

Ρ. 259 ἢ 
2. σπουδαστέος] Πίῖηο ΡΕ]α ΑΙ ΟΠ τι5 

ΤγουτρῚ ο. το: Μεῖζον δὲ τὸ τὸν πλοῦ- 
τον ἄζηλον, ὥς φησι Θεόφραστος, καὶ 
ἄπλουτον ἀπεργάσασθαι “τῇ κοινότητι 
τῶν δείπνων καὶ τῇ περὶ τὴν δίαιταν 
εὐτελείᾳ. ΒΟΗΝ. 
σα μὲν φέρειν εἰς τὰ ἐπιτήδεια] Αα 

ΡῬΒΙαΙα ταοῖθ τοίεστὶ Ζϑαμηῖιβ 1 Πἰ8] 
415 ἴα Ραΐϊεοί βου θεπάστῃ [,. 1).], (6 
αυαϊθαβ Ρ]αΐαγομβ Πςγοιγρ. α. το: 
Οὐδὲ γὰρ οἴκοι προδειπνήσαντας ἐξῆν 
βαδίζειν ἐπὶ τὰ συσσίτια πεπληρωμέ- 
νους, ἀλλ᾽ ἐπιμελῶς οἱ λοιποὶ παρα- 
φυλάττοντες τὸν μὴ πίνοντα μηδ᾽ ἐσθί- 
οντα μετ᾽ αὐτῶν ἐκάκιζον ὡς ἀκρατῆ. 
Αα 5014 Ἰριτπτ φιδίτια Ρογθποῖ εχ 
δρυά Αδιδπατῃ . Η. 3:34 μ μὴ ἐξεῖ- 
ναί τινι ὀψωνεῖν μήτε ἃ βούλεται μήτε 
ὅσα βούλεται. Αἴαᾳια Πος εβί “υοὰ 
ΡΙαΐδτοθτι8 1}. 6. 6. 10 ἀἰοῖα: Ὥστε 
δειπνεῖν μετ᾽ ἀλλήλων συνιόντας ἐπὶ 
κοινοῖς καὶ τεταγμένοις ὄψοις καὶ σι- 
τίοις, οἴκοι δὲ μὴ διαιτᾶσθαι. ΞΟΗΝ. 

ἐσθῆτος πολυτελείᾳ] ΑΘ] ΙΔ ππ5 Υ. Η. 
14; 7; (6 ΘΡΙΠΘΌΙΒ: ᾿Ετίθεντο δὲ καὶ 
φροντίδα οἱ ἔφοροι καθ᾽ ἑκάστην πολυ- 

͵, πραγμονεῖν τὰ “περὶ τὴν στολὴν, εἰ 
ἕκαστα αὐτῆς μὴ ἀπολείπηται τοῦ κόσ- 

ταῖς] ἐν ταῖς ϑίοὈ». 
3. καὶ γὰρ δὴ τί---σπουδαστέος οὐ γὰρ δή τι---ἐ σπούδασται 50}. 

ΓΑΡΥῚ ἕνεκα ἔχειν. 
ΓΛΌΓΙ δαπανῶντας. 
οὔτε δεσπότας] ἴΑὈΤΙ οὔποτε δεσπότας. 

Ν 

Και 

ς “ ς ΄ 

αὑτῶν] εαυτων 

τὸ τῷ Ἐ-. τῷ ἴ,. τὸν τῷ 1}. 
ΞῈ δεκάμνων] [Δρι1 δέκα μνῶν. 

μου τοῦ δέοντος. [,ΔΟΘαΔΘΟΙΠΟΙΙΟΒ τρι- 
ϑωνοφόρους εὖ Ὀδου]ο8. ροβίδηϊεβ πο- 
ΝΙΓΩῸΒ ΘΧ ΘΟΙΠΟΘΩ1}18 Ατςοῖ5. ΒΟῊΝ 

ἕνεκα ἔχειν] ἕνεκα Ροϑβί συσκήνους 

ΔΙΙΘΠΟ ἰοσο ροβιίαμη, ααὰτη αδθὈθαΐ 
Ροβῦ δαπανᾶν, οἵ [80116 Υϑρϑία Ὁ ΟΧ 
αηϊοοραοηί. ὝΕΙΘΚ. 

5. τοιοῦτον] Ε]αίατο 5 ΓΥΟἸΓΟῚ 
6.9: ᾿Ακυρώσας πᾶν νόμισμα χρυσοῦν 
καὶ ἀργυροῦν μόνῳ χρῆσθαι τῷ σιδηρῷ 
προσέταξε, καὶ τούτῳ δ᾽ ἀπὸ πολλοῦ 
σταθμοῦ καὶ ὄγκου δύναμιν ὀλίγην ἔδω- 
κεν, ὥστε δέκα μνῶν ἀμοιβὴν ἀποθήκης 
τε μεγάλης ἐν οἰκίᾳ δεῖσθαι καὶ ζεύγους 
ἄγοντος. ἴ701 Βου θα παάπιτη, αὖ Πϊο, δὲ- 
κάμνων μόνον Ρτο ἀμοιβὴν, ἴῃ απο νο- 
ΘΑ Όα]ο Θχρὶ!σαπο ΟροΥδπὶ ρδγαϊαϊξ 
ΘΘΡ μα 5 τη Π685., αὖ ΑἾΧῚ δὰ δὰπ- 
ἄδιῃ ν. ᾿Αποθήκη. ἴ)6 ραγ [Δ ΠΟΤ ΠῚ 
τηοηρϑίδ ἔεσσθα ν. ΜΌ]]ου. ἴ)οσυ. νο]. 2, 
Ρ- 201 866. 

δεκάμνων] Ῥτορα ἃὉ νεῖὸ αδίμθ- 
ταῦ θγοάδθαβ, 411 δέκαμνον, ἸΟΠΡΊΤΙ5 
ΘΟΒΠΘΙάθΓ5, 711 δεκαμνοῦν, ΠΟΙ ΘΓΘΠΒ 
δεκαμναῖον ρα ῬοΙΥθΙαπα. ΟΟΥΤΟΧῚ 
84 ἼΠ 68. δίθρμδῃι ν. Τρίμνως. ἈΑρυὰ 
᾿ϑαθση Μδφπθοὶ. δ 5: Οὗτος πλέον ἢ 
δέκα μνῶν χωρίον ἔχων, ἰΐθι ΒοΙΊ 6 η- 
ἀπτη δεκάμνων. 

σ 2 



20 ΒΕΙΡΌΒ. ΠΑΘΒΌΑ ΒΜ. 

6 γὰρ χώρας “μεγάλης καὶ ἁμάξης ἀγούσης δέοιτ᾽ ἄν. χρυ- 
σίον γε μὴν καὶ ἀργύριον ἐρευνᾶται, κἂν τί που φανῇ, 
ὁ ἔχων ζημιοῦται. τί οὖν ἂν ἐκεῖ χρηματισμὸς σπουδά- 
ζοιτο ἔνθα ἡ κτῆσις πλείους λύπας ἢ ἡ χρῆσις εὐφροσύνας 
παρέχει ; 

ΚΕΦ. Η. 

᾿Αλλὰ γὰρ ὅτι μὲν ἐν Σπάρτῃ μάλιστα πείθονται ταῖς 
ἀρχαῖς, τε καὶ τοῖς νόμοις ἰσμεν ἅπαντες. ἐγὼ μέντοι οὐδ' 
ἐγχειρῆσαι οἶμαι πρότερον τὸν Λυκοῦργον ταύτην τὴν 
εὐταξίαν καθιστάναι πρὶν ὁμογνώμονας ἐποιήσατο, τοὺς 
κρατίστους τῶν ἐν τῇ πόλει. τεκμαίρομαι δὲ ταῦτα ὅτι ἐν 
μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν οἱ δυνατώτεροι οὐδὲ βούλονται 
δοκεῖν τὰς ἀρχὰς φοβεῖσθαι, ἀλλὰ νομίζουσι τοῦτο ἀν- 
ελεύθερον εἶναι" ἐν δὲ τῇ Σπάρτῃ οἱ κράτιστοι καὶ ὑπέρ-- 
χονται μάλιστα τὰς ἀρχὰς καὶ τῷ ταπεινοὶ εἶναι μεγα- 
λύνονται καὶ τῷ ὅταν καλῶνται τρέχοντες ἀλλὰ μὴ 

βαδίζοντες ὑπακούειν, νομίζοντες, ἣν αὐτοὶ κατάρχωσι 
τοῦ σφόδρα πείθεσθαι, ἔψεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους" ὅπερ καὶ 

“.Ὁ-. 

4 ΦΝ Ἁ τ Ν ζω ᾽ ὔ ὕ Ἁ 

3 γεγένηται. εἰκὸς δὲ καὶ τὴν τῆς ἐφορείας δύναμιν τοὺς 
» δ ᾽ 7 9 7 57 ν 

αὐτοὺυς Τουτοῦυς συγκατοασκεύασαι, ΕἸεΕΙΤΕρ εγνωσαᾶν ΤΟ 

5. ἀγούσης] 1 ΑΌΤΙ ἀγωγῆς. 
ΤΑΡΥ] εὐεξίαν. 2. οὐδὲ Μίογαϑ. 

ἘΣ ἀγούσης ῬΓῸ “ἀγωγῆς εχ Ρ]αΐατ- 
δ αὶ] ζεύγους ἄγοντος, (ὐοθείυϑ ρΡ. 
812. 

6. κἂν καὶ ἂν ΒαΘρΙπ5 Π]δίπιτη Χ θηο- 
ῬΒΟΠΙΙ ποΐδν! ρῥταθῖ. δα Ουτορ. Ρ. ΧΙ. 
Νοαᾷβδ ἴῃ πος 110 6110 Ἔχϑίδϊ [ογπηα ἄν. 

1. εὐταξίαν ΒΟΥΙΡ51 Ρ1Ὸ εὐεξίαν, ααοὰ 
Θἴβι αἷοὶ ρούας ἀδ εἰνι[αἴθ, αὖ ἀρπα 
ῬΟΙΥθΙαπὶ 20,4,1: Βοιωτοὶ ἐκ πολλῶν 
ἤδη χρόνων καχεκτοῦντες ἦσαν καὶ με- 
γάλην εἶχον διαφορὰν πρὸς τὴν γεγενη- 
μένην εὐεξίαν καὶ δόξαν αὐτῶν, ἢϊς 
[Δγηθη ΔΒ άπ τη, ΠῚ Ποη ἀρὶῦυν ἀ6 
ῬΙΓΟΒΡοΥΓαίΘ, Βρα 46 οὈδαιθηίδ. 9: 
ΤΊΒΒΙΤηΘ. 510 εὐταξία δίοθδθθιαθ ΡΓῸ εὐ- 
εξία Νϑῃη. 12, 5. 

2. τεκμαίρομαι δὲ ταῦτα, ὅτι] ϑ΄1η6 
ΡΙΓΟΠΟΙΏΪΏΘ ΡΙαίο ἴἈθὶρ. 1, Ρ- 4905 Ὁ: 
Τεκμαίρομαι δὲ, ὅτε αὐτοῦ οἱ υἱεῖς οὐκ 
ἐμέμψαντο. 1,.γ8. Ρ. 204 Ὁ: Τεκμαίρο- 
μαι δὲ, ὃ ὅτι ἀκούσας τοὔνομα οὐκ ἔγνων. 

58 606 516 αἸΟΙΓΓ οὐϊδπῃ τεκμήριον. [ἴὰ- 
416 ΠΟ τηο]δβίαιῃ ταῦτα 690 ΟἸἸτη τηϊι- 
[Δ ὍΔ ἴῃ ταύτῃ. 

6. κἂν) [ΔΌ1Ὶ] καὶ ἄν. 

ΓΛΌΤΥῚ οὔτε. 
Ι. εὐταξίαν] 

καὶ γεγένηται (απ 46 Υγ6 ῬΥΘΘΒΘΏΙ 
ΒΘΙΙΩΟ 510, αυοα οβίδπίστ νοῦθᾶ ὑπέρ- 
χονταΐ, μεγαλύνονται, ΡῬαΐοί τϑοῦ!8 
[αϊθ886. γίγνεται. δορά διρατϊηθηίττη 
Ἰρβύτα, 40 ταν Βουρίου, ἀβηποη- 
βίγαῦ θη ΥΘΒΘΡΘΧΙ586 δα Δη Πα .ΟΒ 11108 
ϑρατίαποβ ἔγοατρο δθαῦθ8165, α005 
οἴϊδῖη 8. 3, τοὺς αὐτοὺς Ὠοτηϊηδ΄. ὅ51185- 
ΡΙΟΟΥ ἰσιίαν δηΐθ νοῦ ὅπερ καὶ γεγέ- 
νήηται απδοάδηη Θχοά 586. ΞΟῊΝ, ΡΥ. 
δΔηποῦ. δα 8. 2. 

3. τοὺς αὐτοὺς τούτους συγκατασκευ- 
άσαι] ἴλοΐον δα τοὺς κρατίστους τῶν ἐν 
τῇ πόλει. Συγκατασκευάσαι Βιρστῆοεΐ 
ΘΟΠΒΘηΒΌΠ) ΠΟΙΆ ὈΥΠΟΙρΡαΠα οἰν]ζα- 
[15 Ἰηΐ6Υ 5886. Αἴαπθ 1ἴὰ Βογρίου [1011 
Ῥοββδιῦ δρῃοσοσπη ᾿πϑιπ|]οπϑῖὰ ἰ.Υ- 
ΘΟΥΡῸ Ῥοβίθυιούθηη ἴβοουθ στη Ατὶβίο- 
[616 Ρο]. 6, 11, Ρ]αίδγοπο ἴωγα. α. 7 
Θύ 29 6ἷ 8118. Ῥοίοβύ ἰδπηθῃ συγκατα- 
σκευάσαι ΥαΐοΥ] οἴϊαπι δ Πυγουγραπη, 
ἀθ (10 Θγδαΐ 8. 1, ὁμογνώμονας ἐποι- 
ἤσατο τοὺς κρατίστους. ΗΒ εοβάοτῃ 
ἸσΊθΓ Ροΐαδϑί ϑύλασα ππαπς αἸΘΘΥ ; αἰψαθ. 
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πείθεσθαι μέγιστον ἀγαθὸν εἶναι καὶ ἐν πόλει καὶ ἐν στρατιᾷ 
καὶ ἐν οἴκῳ" ὅσῳ γὰρ μείζω δύναμιν ἐ ἔχει ἡ ἀρχῇ, τοσούτῳ 
μᾶλλον ἡγήσατο αὐτὴν καὶ καταπλήξειν τοὺς πολίτας 

4 τοῦ ὑπακούειν. ἔφοροι οὖν ἱκανοὶ μέν εἰσι ζημιοῦν ὃν ἂν 
, ὦ ᾽ ΕῚ ζ ΩΝ 7 

βούλωνται, κυριοι δ᾽ ἐκπράττειν παραχρῆμα, κύριοι δὲ 
6 9Λ Ν - ΓΣ 

καὶ ἄρχοντας μεταξὺ καταπαῦσαι καὶ εἷρξαί γε καὶ περὶ 
φ. (5: 3 5 “- “ ΄ Δ ΝΣ 

τῆς ψυχῆς εἰς ἀγῶνα καταστῆσαι. τοσαύτην δὲ ἔχοντας 
Ψ 5 [χά -- 7 Σ κα Ν ς 

δύναμιν, οὐχ ὡσπερ αἱ ἄλλαι πόλεις ἐῶσι τοὺς αἱρεθέντας 
74 Ν 32 4 δ 7. 3 Ε [ο ε 7 

διαρχειν τὸ ἔτος ὅπως ἂν βούλωνται, ἀλλ ὥσπερ οἱ τυ- 
ραννοι καὶ οἱ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν ἐπιστάται, ἦν τινα 
αἰσθάνωνται παρανομοῦντά τι, εὐθὺς παραχρῆμα κολά- 

“ Νς δὶ ΒΩ ΒΥ [ά ἴων 

“ζουσι. πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων ὄντων μηχανημάτων καλῶν 

4. ἐν οἴκῳ] ἐ ἐπ᾽ οἴκῳ ϑῖο". ΕἸ. 44, 37. ἄἀδθ αὰο ν. δπποῦ. 
μᾶλλον ἂν ἰ,. 4. ἱκανοὶ] δυνατοὶ 5ίοῦὈ. 
5100. μεταξὺ ϑδῖοῦ. [ΛΌΤΙ “μεταξὺ καί. 
γε] τε 5ἴοὉ. ἔχοντας ΓᾺΡ] ἔχοντες. 

μᾶλλον Ε. 
δ᾽ ἐκπράττειν] δὲ πράττειν 

εἷρξαι) [ΛΌΤῚ εἶρξαι. 
διάρχειν  [Π011 καὶ ἄρχειν. 

5. καὶ ἄλλων ὄντων] ὄντων καλῶν, ΟἸΏΪ550 ροβίθα καλῶν, ϑ΄ΟὈ., 4] 5. 5ὶ Εἰζαΐ 

ΕἸ. 44, 39. 

16 ἴαοογοῦ θρποσουύτπι ᾿πϑυ αὐ! ΟΏΘ τα 
ἔγουγοῸ ΔΘ 816 πι οτπὶ Ἠετοάοίο 1, 
68, Ρ]αΐοπα οἱ ϑαίγστο. δος :ηΐογ- 
ΡΓθίαιο τη] τηδρὶβ ΡΓΟΌΔΌ1Π15 ν]ᾶ6- 
Ῥαΐαν Ἰᾳ60, αιοα ΟΠ 15 Δύοτιπιοηϊα- 
ΤἸΟπῖΒ Χοπορῃοηΐθαθ νἱβ 1 60 ϊΐα 
6858 ν] ἀθίπι ; οἵ βουιρίου γϑα!ῦ 5. 5. δα 
Ἰηϑύαθα Του ΓΡῚ τϑ]αια, (πολλῶν δὲ 
καὶ ἄλλων ὄντων μηχανημάτων καλῶν 
τῷ Λυκούργῳ εἰς τὸ πείθεσθαι τοῖς 
νόμοις ἐθέλειν τοὺς πολίτας) ΠαΟΓΙΙΠῚ 
ὨΌΤΩΘΤΟ οὗδ πὶ ΘΡΠΟΤΟΓΠῚ 1Πϑὑ{π||0 - 
ἨΘΠῚ ΘΟΤΠΡΥΘΠΘΠαΙ556 νιἀθίπαν. [ἴὰ νἹ- 
ΒΌΠΩ οἰδτη [ϑγοΠογοῸ δα Ποτγοάἀούαμῃ 
νΟ]. 1, Ρ. 289-202 64. ῬΓΊΟΥΙΒ (Ρ. 312 
6α. 566.)..0 ιοῦδοιβ (ΕἸ. 44. 317): 
᾿Επεὶ δὲ ἔγνω τὸ πείθεσθαι μέγιστον 
ἀγαθῶν εἶναι καὶ ἐν πόλει καὶ ἐν στρα- 

τιᾷ καὶ ἐπ᾽ οἴκῳ, τὴν τῆς ἐφορείας δύνα- 
μιν κατεσκεύασεν. ἔφοροι -- καταστῆσαι. 
Αρρϑατγοῖ δμπι 48] γεθᾶ νϑυϊαν]ῦ, ΘΔ η- 
ἄδθια. ΙΟΟῚ 1ηΐογργθίβ ΠΟ πθση Β6Ο. 1} 
6588. 5ΞΌΗΝ. Ν. δπῃοῖ. βθηπθῃβ. 

τοῦ ὑπακούειν] ΜΊΠΙ νεΓῦϑ τοῦ ὑπα- 
κούειν 816 Πα 80 Ὦος ἸΙΟΩΟ 6888 ν] θη- 
αν. 5ΟΗΝ. Εἰς τὸ ὑπακούειν (ο06- 
[5 Ρ. 730. ΒΡταβθοθββοῦαὶ ὑπακούειν 
8.2. Φαυηιοίθμι ἀθ πος ἰοοο ἱπηρθα!ϊ 
Θίοθαθαβ, ααἱ ΠΙΒῚ πδθς σοηίγαχιζ, 
Χοπορβουῖβ 1011 ἔα]πιηῖ. Ρτὸ ἔχει 
ἀρίϊα8 ἔχοι. τὸ ἡγήσατο (ὐδτηθτα- 
τὰβ νους απο βουιρϑιὺ ΟΝ δἰβκιαβ 

ἡγήσαντο. ΜΆ]]ΕΡιι5. )οΥ. νοὶ. 2, Ρ. 
ΤΟ ΘΡΟΙΌΒ, ΠΟ ϑρδγίδθ ϑηΐαμη 1Π- 
Βα ςαἴοβ, Δη τ πὰ [α1556. σΟΠ ΠΟΙ πηᾶ- 
σἸβίταϊαπη [)οΓΙ ΘΓ. 

4. ἱκανοὶ] κύριοι (οθοίυ8. Ρ. 720, 
σομΐθυθηβ ἀθιη νοοδθ.] 1 ΠῈ 516 ταρο- 
Ὠΐατη 3,1; 5. 4; δὖ κύριος 516 ροδιύαπῃ 
2. ἘΘ πς Ὁ 5. τοῦ τὸ: 

μεταξὺ καταπαῦσαι] ἘΧροΙηρΙ]ατη 
ΤΌΡΙΕ. ΒΑ ΞΑπη6 ἐσ ΝΝΕΡΟΙΘ Ὁ. 2, δἷ 
ἀδιαηδῦ ΑρΊαϊβ τερῚβ ΔὉ δρῃουῖβ 6Χ 
Ῥ]αΐΑγο Ο 6. 19, οΟἰζαηΐ ἸηζοΥρΡΓΕίθ8. 

εἷρξαι ἩοἰπαογῆμθΒ. ὅ816 Ηϊβι. συ. 
4; 8, τό, εἷρξε, οἴ 5, 2, 31, εἱργμένον, 
5.» 4, 8, εἱργμοφύλαξ, Ογορ. 1, 3, 10, 
εἱρκταὶ, τὖὸῪ Μίδιποτδθ. 2,1,5- 50 ΗΝ. 

ἔχοντες] ᾿ρΠουὶβ υτορδΐαθ Ροΐίδθ8- 
ἐ8 15 ΘΧϑση} ]α δχίδης ἀριια (ἸΘΘΓΌΠΘΠῚ 
ἀθ ΟΠοΙ5. 2, 22, ΡΙαὐαγοθατα Αριαᾶθ 
ας. τ8. -ΕἸΡΒογογαπῃ δίαιταν ἀνειμένην 
λίαν Ἱπηρτοθαΐ Ατιβίοίθὶθ Ῥο] ΠΟ. 2, 7. 
5ΟΗΝ,. ἔχοντας Μογιβ, τϑοΐς παι 
ἀπ 18, πῖϑὶ ἢδθς ᾳαοααβ, πὖ ἀϊοίαχῃ δα 
8.. 3; ΒΓΆΨΊΓΟΙ Βαηΐ ἸηἰοΥροϊΪδίδ. 

ἀεὶ ἄρχειν) διάρχειν ΟΟὈείαβ Ρ. 731. 
εὐθὺς παραχρῆμα] ΟΠ] μΠΟΙ! εὐθὺς 

ν 6] εὐθέως οἴη παραχρῆμα ΘΧΘΙΉΏΡΙα 
Οτδίογαπῃ ν. ἴῃ Τπ65. ϑίθρμδηι. [}π 
σαϊθαθ Οπλη!θ5. τηοο ΡΥΔΘροΟβ τα" 
1060 ροϑίροϑιϊαπι δ τη 0 αἰβ)απο- 
ὑὰπὶ 8115 ᾿πίθυ ρου σοσαθ 115 πιο ο 
ΠΟΗ. 



7 

8 βούλονται. 

92 ΒΕΙΡΌΒ. ΤΑΟΕΌΔΕΜ. 

΄ 7 9 ἂν δὲ ΄σ , ΡῚ ’ ἊΝ 

τῷ Λυκούργῳ εἰς τὸ πείθεσθαι τοῖς νόμοις ἐθέλειν τους 
ὔ 3 “ ,ὔ - ἢ ἢ “5 “ ᾽ 

πολίτας, ἐν τοῖς καλλίστοις καὶ τοῦτο μοι δοκεῖ εἰναι οτι 
Ε] 7 3 ’ὔ “ ᾽ὔ Χ ΄ Ν 3 Ν 

οὐ πρότερον ἀπέδωκε τῷ πλήθει τοὺς νόμους πρὶν ἐλθων 
Χ ΄ ,ὔ 3 Ἃ ΕῚ 7 Ν ἊΝ 9 ζφΩ 

σὺν τοῖς κρατίστοις εἰς Δελῴφους ἐπήρετο τὸν θεὸν εἰ λῷον 
ν»ἵ 5“ κ ΄ ΄ - Ὁ » 

καὶ ἄμεινον εἴη τῇ Σπάρτῃ πειθομένῃ οἷς αὐτὸς ἔθηκε 
7 Σ Ν » 3 ΄ ΄“ ἣν 37) 3 3 

νόμοις. ἐπεὶ δ᾽ ἀνεῖλε τῷ παντὶ ἀμεινον εἶναι, τοτε ἀπέ- 
5 7 “7 ἃ 3 Γ Ν Ν 

δωκεν, οὐ μόνον ἄνομον ἀλλὰ καὶ ἀνόσιον θεὶς τὸ πυθο- 
7] ῇ Ν 7 

χρήστοις νόμοις μὴ πείθεσθαι. 

ΚΙ Φ. Θ. 
3} Ἀ “- 7 ῇ “ Χ 

Αξιον δὲ τοῦ Λυκούργου καὶ τοδε ἀγασθῆναι, τὸ κατερ- 
72 ΄-“ (2 φ ͵7ὔ 3 Ἂν ον ’ὔ 

γάσασθαι ἐν τῇ πόλει αἱρετώτερον εἶναι τὸν καλὸν θάνατον 
7 Ν “- 1) - , Χ Χ » “ Ἂ 
ἀντὶ τοῦ αἰσχροῦ βίου καὶ γὰρ δὴ ἐπισκοπῶν τις ἂν 

Ψ , 5 “ ’ὔ δΟἭ “ 5 σι “ 

εὕροι μείους ἀποθνήσκοντας τούτων ἢ τῶν ἐκ τοῦ φοβεροῦ 
» -“ . 7, ε 5 Ν ᾽ “ Ν σ 

ἀποχωρεῖν αἱρουμένων, ὡς τάληθες εἰπεῖν καὶ επεται 
΄σ ΄σ 7 ΕἸ δ ,ὔ ’ ἴω ΕΝ ΄- 

τῇ ἀρετῇ σώζεσθαι εἰς τὸν πλείω χρόνον μᾶλλον ἢ τῇ 
, Ν Ν φν Ν το Ν 3 ,ὕ ἈΜῊΡ Ὁ κακίᾳ' καὶ γὰρ ῥᾷων καὶ ἡδίων καὶ εὐπορωτέρα καὶ ἰσχυ- 
7ὔ “ Ν Φ ΟΝ 5), ΄ . “ 

ροτέερα. δῆλον δὲ ὅτι καὶ εὔκλεια μαλιστα ἐἔπεται τῇ 
3 πὶ δΝ “- ’ ἴω ΕῚ ΄ 

ἀρετῇ καὶ γὰρ συμμαχεῖν πὼς πᾶντες τοῖς ἀγαθοῖς 
Ὁ » “ - , 3 “ 

ἡ μέντοι ὥστε ταῦτα γίγνεσθαι ἐμηχανήσατο, 
΄- ΝΑ ἃ ΄' » ΄- 7 ΄σ 

καὶ τοῦτο καλὸν μὴ παραλιπεῖν. ἐκεῖνος τοίνυν σαφῶς 
7ὔ, ΄- ἃ » ω » ,ὔ ἴω Χ ω 

παρεσκεύασε τοῖς μὲν ἀγαθοῖς εὐδαιμονίαν, τοῖς δὲ κακοῖς 
, Ἁ δ ΄σ΄ 27 7 ς 7) 

κακοδαιμονίαν. ἐν μὲν γαρ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, ὁπόταν 
ΧΝ ,ὔ ϑ 7 ’ 2 Ν 5 ΕῚ 

τις κακὸς γένηται, ἐπίκλησιν μονον ἔχει κακὸς εἶναι, ἀγο- 
΄ Ν 5» “- δι ΩΝ Φ ς Χ 3 “ ἈΝ ΄ ν 

ράζει δὲ ἐν τῷ αὐτῷ ὃ κακὸς τἀγαθῷ καὶ κάθηται καὶ 
΄ὕ σα" ΝᾺ ΓΘ ᾿ κ ; , ε κ 

γυμνάζεται, ἐὰν βούληται: ἐν δὲ τῇ Λακεδαίμονι πᾶς μὲν 

5. τοῦτο] τὸ 500. ἀλλὰ καὶ ἀνόσιον θεὶς} δείξας, ἀλλὰ καὶ ἀνόσιον ΘιοὉ. 
. ἄξιον---᾿Αἴου ϑίοῦ. ΕἸ. 44, 38. τόδε) τόγε δῖον. κατεργάσασθαι 
Δ’ Ὁ απ ΟΡ. τούτων ἢ Πεϊηηοτῆμβ. [01] τούτων. 2. ὡς 
τἀληθὲς } [ΛΌτΙ ὥστ᾽ ἀληθές. 

5. εἰς Δελφοὺς) Ν. Ρ]αίΐάτοῃ,. Τιγ-- 
οὐτρ. 6. 5» ύ, 29. ΡοΟ]γὉ. 1ο, 2, 0, Ὁ] 
Ῥ͵δδίει 8118: Λυκοῦργος ἀεὶ προσλαμ- 
βανόμενος ταῖς ἰδίαις ἐπιβολαῖς τὴν 
ἐκ τῆς Πυθίας φήμην εὐπαραδεκτο- 
τέρας καὶ ΄πιστοτέρας ἐποίει τὰς ἰδίας 

ἐπινοίας. 

1. τούτων ἢ τῶν] [)05 1Π|6Γ ρ6Π111- 
νΟΒ 510 Πορ]θοΐπθμη ἢ ποίδνιτηιιβ δῆ 
Οὐοτητηθηῦ. 4; 2; 1Ο. 

2. τἀληθὲς εἰπεῖν] ὥστε τἀληθὲς 

εἰπεῖν Ποϊπαογῆμβ, ΟἹ ργϑϑία] ὡς 
τἀληθὲς εἰπεῖν. 

σώζεσθαι] τὸ σώζεσθαι Μοτα8. 
ἰσχυροτέρα] Ῥϑεηΐθηϊδηη ΘΘΠ6ΠῚ 

Ποπι. Ι]. Ἐ, 532: Φευγόντων δ᾽ οὔτ᾽ 
ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή. Ιΐϑτῃ 
Ῥγγίαθυθ: Τρεσσάντων δ᾽ ἀνδρῶν πᾶσ᾽ 
ἀπόλωλ᾽ ἀρετή. ἮΝ, 

4. τἀγαθῷ] ἈδΥο 1ῃ Ποο βοῦν ἴδ 
ογΓαβίη ΠΡΌΥΑΤΙ ΠΘΟΊΘ Χο απ ἴῃ τῷ αὐτῷ 
ῬΙῸ ταὐτῷ. 



ΕΑ ΝΣ. 39 

ἂν τις αἰσχυνθείη τὸν κακὸν σύσκηνον παραλαβεῖν, πᾶς 
ὃ δ᾽ ἂν ἐν παλαίσματι συγγυμναστήν. 
οὗτος καὶ διαιρουμένων τοὺς ἀντισφαιριοῦντας ἀχώριστος 
περιγίγνεται, καὶ ἐν χοροῖς δ᾽ εἰς τὰς ἐπονειδίστους χώρας 
ἀπελαύνεται, μὴν ἐν ὁδοῖς παραχωρητέον αὐτῷ καὶ 
ἐν θάκοις καὶ τοῖς νεωτέροις ὑπαναστατέον, καὶ τὰς μὲν 
προσηκούσας κύρας οἴκοι θρεπτέον, καὶ ταύταις τῆς ἀναν- 
δρίας αἰτίαν ὑφεκτέον, γυναικὸς δὲ κενὴν ἑστίαν περιοπ- 
τέον, καὶ ἅμα τούτου ζημίαν ἀποτιστέον, λιπαρὸν δὲ οὐ 
πλανητέον οὐδὲ μιμητέον τοὺς ἀνεγκλήτους, ἢ πληγὰς 

6 ὑπὸ τῶν ἀμεινόνων ληπτέον. 

πολλάκις δ᾽ ὃ τοι- 

καὶ 

3 Ὰ Ἁ Χ 7 ΄ 

ἐγὼ μέν δὴ τοιαύτης τοῖς 
ωὼ 3 ,, » ’ὔ » λ - Ν σ΄ 

κακοῖς ἀτιμίας ἐπικειμένης οὐδὲν θαυμαζω τὸ προαιρεῖ- 
5 ΄“ ): 3 Ν “ “ 3 , Ν » 

σθαι ἐκεῖ θάνατον αντὶ τοῦ οὕτως ατίμου τε καὶ ἐπονει- 
’, ’ 

δίστου βίου. 

5. τοῖς ϑίθρῃμαηιβ. [ὈΤ] ἐν τοῖς. 
ἀνδρείας νε] ἀνδρίας. 

σύσκηνον --- συγγυμναστήν] ΝΙοο- 
]1αὺ8 ἴθδαιη. δρυὰ ὅ5[ο". ΕἸ. 44, 41, 
νΟ]. 2, Ρ. 292, απο δάα 1 φίλον ἔοτ- 
ἴΔ5586 ἀοἸθηάτιη ροίιβ απδτὴ δα αἴο ἢ 
ΒῈΙΘν δ πτη. 

παλαίσματι] γρ. παλαίσμασι τηδΓρῸ 
ΒίΘΡΏΒΩΙ. 

5. ἀχώριστος) (ὐἱ Ἰἰοσῦβ πα]}085 
ΔΒΒΙισηδίοσ. {πιο ρ|]ὰ6 ἴῃ {ῃθϑῖγο 
ΘΧΘΓΟΙΓΑΤῚ 50] 105 ΓιΔοραἀδθιηομοβ Π8- 
Ὀεΐύ Γμιοϊδηιι8 ἀθ (ΥΠΊΠ85118 ο. 58. 
5ΟΗΝ. 

τὰς---προσηκούσας κόρας] Νοη 80- 
ἴππῶὺ ἢἰταξ, 566 οΠλτη ΞΟΙΌΤΘΒ οὗ σοπ- 
ΒΘΏΘΊΠΙΏΘΑ5, Πθδτιπὶ [οτίαβϑθ {αΐθ]α 
84] δὰπὶ ρϑυϊποῦαῖ. ΑἸΙοαῸΙη θυγα- 
τέρας αἰχιβδοῖ. ΞΟΗΝ, 

οἴκοι θρεπτέον] ᾿ὔχοίτιβα5. τα]]η α- 
ΤῸΠῚ ΘΧουοια οηθ 5 δα Επιγοΐβη), ὧδ 
φαθαβ οαρΡ. 5. ΞΟΗΝ. 

τῆς ἀνανδρίας] ἴἴὰ (ΔΙλεΓΑΥΊα5, 5βεα 
τηδ]6 νεογτίθηβ. Ἐδβί βῃϊπ (ΟΕ! αἴᾳ5, 
αλ ἀρὰ Ρ5. Ρ]ἰδγομιπη Νίογ. ρΡ. 
402 ΕΒ: ᾿Ανανδρίαν ἀντὶ τοιούτων ἕλό: 
μεναι γάμων. ΒΡΊ]αΐ. Αρ6811. 6.320: Οὐ 
γὰρ μόνον ἀρχῆς ἀπείργονται πάσης (οἱ 
ἐν τῇ μάχη καταδειλιάσαντες, οὖς αὐτοὶ 
τρέσαντας ὀνομάζουσιν), ἀλλὰ καὶ δοῦ- 
ναί τινι τούτων γυναῖκα καὶ λαβεῖν 
ἄδοξόν ἐστι. 

γυναικὸς κενὴν ἐστίαν) Ἐπὶ ἡουητι 

ἀνανδρίας] ἀνανδρείας ἴ.. (ὐθί. 
περιοπτέον) [ΔΌΤ] οὐ περιοπτέον. 

ΠΌ]]Ο σοπ]ασίο ἐαπαδία ; ααοα 64] 
ἴδοθυθ οὐ] βιβϑθῖ, ρΡοθπδτη ἰθσα βίδίι- 
ἴδτη 51 010αῦ, απάτη τοΐουε Ρ] αἴατο 5. 
δε Χβπορῆοῃ νευθ]5 ζημίαν ἀποτι- 
στέον τυ] ΡΘΟΙΠΙΔΤΊΆΠῚ 5ΙσὩ ΠΟ αΓΘ 
να θῦιγ. ϑὅ'8α σοτήρϑγϑ δὔϊδτη ΑΓΠΘΠΒΘΙ 
ΟἸδαγομιιτη 15, Ρ. σσό. 5ΟῊΝ. 

περιοπτέον] ἴ)6 δαάϊία ᾿ηἰογά τη 
ἢπὶς ναγῦο ραγίϊοαϊα οὐ, ἈὈΪ σοπίτα- 
ΥἹ]ῸΠῚ ῬοΟϑοΙῦ βϑηϊθπηίδ, αἰχὶ δα Ηϊβί. 
{πῈ| ὍΣ Ἐ; Ζῦ- 

λιπαρὸν] ΡΙαΐαγοῃ. Ασοαβι]. ο. 20: 
Παίει δὲ ὁ βουλόμενος αὐτούς" οἱ δὲ 
καρτεροῦσι περιιόντες αὐχμηροὶ καὶ 
ταπεινοίέ. Χροη. Ηιβὺ. τ. 6, 4. τό: 
ἘΝ τε δὲ ἘΡΑ͂ ς ΄, 

Ὧν μὲν ἐτέθνασαν οἱ προσήκοντες, 
λιπαροὺς καὶ φαιδροὺς ἐν τῷ φανερῷ 
ἀναστρεφομένους, αὐϊ ΡΙαΐ. 1Ὁ. ο. 28, λι- 
παροὶ τὰ πρόσωπα, φρονήματος μεστοὶ 
καὶ γήθους. ὈχοΟΙπασπίαν ᾿ἰσιῦαῦ 8Ὁ 
Οἶδθο εὖ δχθϑυοι δ] ΟΠ θ8 Ρδ]δ ΕΒίγ86, 
αι86 λιπαρὸν τεαἀππῦ Ἰανθησιη ; αὐχ- 
μηρὸς σοπίτα Θβύ οἵ αἱοιαν 4α] σΔρ!]- 
Ιοβ οὖ σοῦρὰβ 56.) αππη οὖ ΤΉΪΠιιβ 
πΙΠ]ἀπτὴ ἃὉ οἷεθο ραεϊδθβϑίταθ Παθοί. 
ΤΠθοοῦΟ 2, 51, λιπαρὰ παλαίστρα 
αἸοῖταν, εὖ ν. 1το2, λιπαρόχρως Ἰαγε- 
18. ἃ Ρα]δθδίτα Ὠ]ΓΘη8.. 1τ6πὶ 5» 91, 
Ε] αβτηοα] Ἰανεηῖβ λιπαρὰ παρ᾽ αὐχένα 
σείεται ἔθειρα. ΞΓΟΗΝ. 



“24. ΒΕΙΡΟΒ. ΠΑΘΒΌΑΒΜ. 

ΚΕΦ, !. 

“-“ ,ὕ ΄σ' « Η͂ κι - ν “ 

Καλῶς δέ μοι δοκεῖ ὁ Λυκοῦργος νομοθετῆσαι καὶ ἣ 
᾽ὔ , ΄σ ΟΝ » ἃ “ ’ὔ σι 

μέχρι γήρως ἀσκοῖτ᾽ ἂν ἀρετή. ἐπὶ γὰρ τῷ τέρματι τοῦ 
Χ ,ὔ σὰ Ν 3 7 3 5 

βίου τὴν κρίσιν τῆς γεροντίας. προθεὶς ἐποίησε μηδ᾽ ἐν 
5 τῷ γήρᾳ ἀμελεῖσθαι τὴ λοκαἀγαθίαν. ἀξιάγαστον δ᾽ τῷ γήρᾳ ἀμελεῖσθαι τὴν καλοκαγαθίαν. γι 

3 - Ν 3 - κ κ » κ᾿ ὰ ᾿ 
αὐτοῦ καὶ τὸ ἐπικουρῆσαι τῷ τῶν ἀγαθῶν γήρᾳ θεὶς 

,ὔ ΄ ΄- Ν “ - “- 

γὰρ τοὺς γέροντας κυρίους τοῦ. περὶ τῆς ψυχῆς ἀγῶνος 
« ᾽ , 53 Ἁ “ “ σι ΣῚ Ξ ΄, 

διέπραξεν ἐντιμότερον εἶναι τὸ γῆρας τῆς τῶν ἀκμαζόντων 
εἰ 5 ΄, ’ Ὄ ε δος ἮΝ 

4 ῥώμης. εἰκότως δέ τοι καὶ σπουδάζεται οὗτος ὁ ἀγὼν 
χΖ 9 » ’ὔ Ν ἃ Ἁ ἈΝ «ς ΚΑ Ξ) 3 

μάλιστ ἀνθρώπων. καλοὶ μεν γὰρ καὶ οἱ γυμνικοι' ἀλλ 
εὃ δ ’΄ 9 ἥ ξε Ν Ν Γ , 3 Ν 

οὗτοι μὲν σωμάτων εἰσίν᾽ ὁ δὲ περὶ τῆς γεροντίας ἀγὼν 
“ ζω ΄ " 53 , Ἂς 

ψυχῶν ἀγαθῶν κρίσιν παρέχει. ὅσῳ οὖν κρείττων ψυχὴ 

1. ὁ οἵη. οὐ". ΕἸ. 44, 34, Οὐ Δ Π8 5..1---ς. ἡ ϑίβρῃδηιβ. [ΑΌΤ] οἵ 
5ΊΟΘΌ. εἰ, ἀρετὴ] ἡ ἀρετὴ ϑῖοῦ. προθεὶς τας εὐ δίοῦ. προσθείς. ᾿ ἀρετὴ ἡ ἀρετὴ ρ 
μηδ᾽ δῖον. [ΔΌγἸ μηδέ. 5. μάλιστ᾽ ] ἴΛΌΥ] οὗ Βδίοῦ. μάλιστα τῶν. καὶ 

οὐ Σὰ ..: 

οἱ] οἱ διοὉ. εἰσὶν ογη. ϑίοῦ. 

1. προθεὶς] προθεὶς ἴ,ΘΟΠΟΙΪάν 8, 
αὖ ἀρυαα ΝΙοοϊδαση ἴθαια. ϑιοῦ. ΕἸ. 
44, 41. ΝΟ]. 2, Ρ. 228: Κρίσις δὲ τῆς 
γεροντίας ἐπὶ τῷ ᾿τέρματι τοῦ βίου 
προστίθεται τοῖς εὖ ἢ κακῶς ζήσασιν, 
Βουοβιῦ ὐτδθβ ρ. 278, Ιἀθηαπθ ἀρπαᾶ 
Χοηορμοπίθια ρτγοθανὶῦ Ρ. 277. ΡΙα- 
τατονὰβ ἔγο, Ο. 26: ᾿Αντὶ τοῦ τελευ- 
τῶντος (γέροντος, ΒΘ δίΟΥ185) ἔταξε καθ- 
ἱστάναι: τὸν ἄριστον ἀρετῇ κριθέντα τῶν 
ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔτη γεγονότων. (ὐπᾶ 
θ κρίσει Αμβιοίβθβ ΡΟΙΙ. 2, 9 τπηθᾶ.: 
"Ἔτι δὲ καὶ τὴν αἵρεσιν ἣν ποιοῦνται τῶν 
γερόντων, κατά τε τὴν κρίσιν ἐστὶ παι- 
δαριώδης καὶ τὸ αὐτὸν αἰτεῖσθαι τὸν 
ἀξιωθησόμενον τῆς ἀρχῆς οὐκ ὀρθῶς 
ἔχει" δεῖ γὰρ καὶ βουλόμενον καὶ μὴ 
βουλόμενον ὦ ἄρχειν τὸν ἄξιον τῆς ἀρχῆς. 
νῦν δ᾽ “ὅπερ καὶ περὶ τὴν ἄλλην πολι- 
τείαν ὁ νομοθέτης φαίνεται ποιῶν" φι- 
λοτίμους γὰρ κατασκευάζων τοὺς πολί- 
τας τούτοις κέχρηται πρὸς τὴν αἵρεσιν 
τῶν γερόντων. οὐδεὶς γὰρ ἂν ἄρχειν 
αἰτήσαιτο μὴ φιλότιμος ἐ ὦν. καίτοι τῶν 
γ᾽ ἀδικημάτων τῶν ἑκουσίων τὰ πλεῖστα 
ΔΝ Ε σχεδὸν ὃ διὰ φιλοτιμίαν καὶ διὰ 
φιλοχρηματίαν τοῖς ἀνθρώποις. 

2. ἐπικουρῆσαι) ὐτη τὖ 1ῃ ΤΘ]ΙΠ 15 
οἰντῦα! 5 Βθηπη δθίαβ (6 01}15. ἔδυβ 
σοΟΠπίριηηονθίπν, γοῦγριιβ οοηΐγα 56- 
ποοίαίςι τοῦ αν διιοίοτυιύα! 5. οἱ ΠΟΠΟΥΘΙῚ 
δαάισις. 5ΟΗΝ. 

κρείττων] κρεῖσσον 5ιΟΌ. 

κυρίους --- ἀγῶνος ) ϑΘΠΙΟΤΘΒ5, Οατῃ 1ὰ- 
αἸοθηΐ ὧἀθ δηΐτηο δ νἱγῦπίθ οΟ]]θραθ 
σοορῖδηα!, βιιηΐ ἐντιμότεροι 81115: ὨΒΔΤΗ 
6586 [πᾶ ]οθπὶ νἱγία 8 οὖ τηΘΓΙ ΟΥΊ ΠῚ 
ΒΌΓΠΩΤΩΟ ΠΟΠΟΥῚ οϑύ. «παϊοιατα πος α6 
ΔΏΪΠΙΙ ὈΟΏ1Β οὗ ν᾽γαα ἀθβουιρϑι Ρ]α- 
ἰΔγοῆϑ 1. 6. 5686. 18 υὖ 5 Πγ ΟΊ τη 
Ῥούα8 510 ρορι]. Ὁ περὶ τῆς Ψυχῆς 
ἀγὼν εϑ΄ ροτουίϊατη νἱΐδθ, σογίδιηθῃ 
ν 6] Ἰπαϊοῖϊαπη νἱΐᾶθ εὖ Ὡθοῖβ, αποᾶ 
ΒΘΏΔΙΟΥΙ 15 ΡΥ πΙβϑῦτη οὐαί. Ρ]ὰα- 
(Δ᾽ ἢ 8 ΤΠ γουτρὶ Ω. 26: Καὶ μέγιστος 
ἐδόκει τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀγώνων οὗτος 

εἶναι καὶ ,“περιμαχητότατος. οὐ γὰρ ἐν 

ταχέσι τάχιστον οὐδ᾽ ἐν ἰσχυροῖς ἰσχυ- 
ρότατον, ἀλλ᾽ ἐν ἀγαθοῖς καὶ σώφροσιν 
ἄριστον καὶ σωφρονέστατον ἔδει κρι- 
θέντα νικητήριον ἔχειν τῆς ἀρετῆς διὰ 
βίου τὸ σύμπαν, ὡς εἰπεῖν, κράτος ἐν 
τῇ πολιτείᾳ, κύριον ὄντα καὶ θανάτου 
καὶ ἀτιμίας καὶ ὅλως τῶν μεγίστων. 
5ΟΌΗΝ. 

4.. μάλιστ᾽ ἀνθρώπων) Μυϊία Ὠυ785 
[ουπια]δθ ΘΧΘΠΊΡΪἃ σοπία]πη5 1ῃ 168. 
ϑθρμδηὶ ν. ΓΑνθρωπος, Ρ. 785 Ο, Ὁ. 
ΧΟΠΟΡΠΟΠ τηο6ο 510, μι Ογτορ. 2, 
7, 28, ταοῦο δααϊίο πάντων, αὖ ΟἸΧῚ 
86 Οὀπατηβηί. Ι,2,ύό4. Να]]ὺ85 δ0- 
[6ΠῚ Ἰοοὰβ αὐ ϊου10, ααθη ἢϊς ἀ6- 
Ἰενθυαΐ ϑομδοίογιιβ δα 1)εοπηοϑίῃ. ῥ. 
080, 26. ᾿ 

ὡς Ὦπιφ,, 

ΒΝ οὖν 



ΔΕ θα ἶ Φ 5 

’΄ ΞΖ ἣν « » “ « “-“- “ “Χ « “- 

σώματος, τοσουτῷ καὶ οἱ ἀγῶνες οἱ τῶν ψυχῶν ἢ οἱ τῶν 
σωμάτων ἀξιοσπουδαστότεροι. 

Ψ Ν “ 7 “ » ΄ 3 

4. ῃΤΤόδε γε μὴν τοῦ Λυκούργου πῶς οὐ μεγάλως ἄξιον 
3 “ ὰ 2 Χ ͵ὔ σ ἰνέ ε ΄ 

ἀγασθῆναι, ὃς ἐπειδὴ κατέμαθεν ὅτι ὅπου οἱ βουλόμενοι 
- “- 3 “- ᾽ - 7, ΔΕ Ὁ 7 

ἐπιμελεῖσθαι τῆς ἀρετῆς οὐχ ἱκανοί εἰσι τὰς πατρίδας 

αὔξειν, ἐ ἐκεῖνος ἐν τῇ Σπάρτῃ ἠνάγκασε δημοσίᾳ πάντας 
πάσας ἀσκεῖν τὰς ἀρετάς: : ὥσπερ οὖν οἱ ἰδιῶται τῶν ἰδιω-- 
τῶν διαφέρουσιν ἀρετῇ οἱ ἀσκοῦντες τῶν ἀμελούντων, οὕτω 

Ἂ, ς δ᾽ , ἴω ΄“- , 5 “ 7 

καὶ ἡ Σπάρτη εἰκότως πασῶν τῶν πόλεων ἀρετῇ διαφέρει, 
- , » 7 Ν 5 ἥ » δ 

5 μονὴ δημοσίᾳ ἐπιτηδεύουσα τὴν καλοκαγαθίαν. οὐ γαρ 
ΕῚ ΄σ Ἂν Ν “-“ 57) , “ 57 

κἀκεῖνο καλὸν, τὸ τῶν ἄλλων πόλεων κολαζουσῶν, ἣν 
,ς “ γ4 “ 3 “ 7 Ἂς » ’ὕ 

τίς τι ἕτερος ἕτερον ἀδικῇ, ἐκεῖνον ζημίας μὴ ἐλάττους 
» σι »} Νν 5», 3 ΄“- ΄ ς 74 

ἐπιθεῖναι, εἰ τις φανερὸς εἴη ἀμελῶν τοῦ ὡς βέλτιστος 
5 ϑν ἐδ Ν » δυς ιν Χ ΄ 

6 εἶναι ; ἐνόμιζε γὰρ, ὡς ἔοικεν, ὑπὸ μὲν τῶν ἀνδραποδι- 
ν»;, Χ ὃ » ,ὔ ἊΝ ᾽ὔ Χ 

ζομένων τινὰς ἢ ἀποστερούντων τι ἢ κλεπτόντων τοὺς 
’ ’ ΄σ « Ἂν ᾿ ΄σ΄ ΄ ἣν 

βλαπτομένους μόνον ἀδικεῖσθαι, ὑπὸ δὲ τῶν κακῶν καὶ 
5 ᾽’ “ ΝΝ 7 Ὰ ες 7 5 7 

ἀνάνδρων ὅλας τὰς πόλεις προδίδοσθαι:' ὥστε εἰκότως 
ἿΞ Ψὔ ΄“- ᾽7ὔ ἵ, Ἷ » ἴω 3 » 

7 ἔμοιγε δοκεῖ τούτοις μεγίστας ζημίας ἐπιθεῖναι. ἐπέθηκε 
νΝ Χ , ΄ὕ » κ μ Ὶ 

δὲ καὶ τὴν ἀνυπόστατον ἀνάγκην ἀσκεῖν ἅπασαν πολι- 
Χ 3 Α - Δ ΩΝ νΝ ΄ 5 - ε 7 

τικὴν ἀρετὴν. τοῖς μὲν γὰρ τὰ νόμιμα ἐκτελοῦσιν ὁμοίως 
[χὰ Ἂν 7 » Δ 5 ΄ 5 ἃ «ς “ 

ἅπασι τὴν πόλιν οἰκείαν ἐποίησε, καὶ οὐδὲν ὑπελογίσατο 
35 " Σ, ’ὔ 5 ᾽7ὔ 7 3 

οὔτε σωμάτων οὔτε χρημάτων ἀσθένειαν᾽ εἰ δέ τις ἀπο- 
ς “ Χ 7, “ ω “ » 4 

δειλιάσειε τοῦ τὰ νόμιμα διαπονεῖσθαι, τοῦτον ἐκεῖ ἀπέ- 
Ν ,] Υ, “ ς 7 5 » Ν Ἂν 

8 δειξε μηδὲ νομίζεσθαι ἔτι τῶν ὁμοίων εἶναι. ἀλλὰ γὰρ 
σ ΝΝ Υ Ὁ ε ΄ ἊΣ ,ὔ « Ν' 

ὁτι μὲν παλαίτατοι οὗτοι οἱ νόμοι εἰσὶ σαφές" ὁ γαρ 
“- ἃ Ν ε , ὔ ’, Ἐρ “ἦὕ 

Λυκοῦργος κατὰ τοὺς Ἡρακλείδας λέγεται γενέσθαι οὕτω 

ἤ. μηδὲ Ζοιη!αβΒ. [101] μήτε. 8. παλαίτατοι]) Γ[ΛΌΙῚ παλαιότατοι. 

4. ὅπου] Αἰ οιδὲ γενοῦ (ΔΙ ΓΑ 118, 
αποα ἔστιν νεὶ] ἔσθ᾽ ὅπου ἀϊοεπάστη, 
αὖ δηϊπηδανους ΜίοσιβΒ. ϑβα ἢϊς 
4ΌΟΘ.Β ΔΙΏΡΠΙΟΣ ἔογίαϑϑθ δῦ Ἰδοηδ. 

7. χρημάτων] Αἴααὶ ΑτἸδίοίε]ε5 Ρο- 
Ἰ|ς. 2, 7 ὑγαάϊῦ ΡϑαροΓῈΒ ΡΑΤΤΟΙΡ ΕΒ 
φιδιτίων ΠΟΙ ἔυ1556, Ἰάξοαμο, δι πολι- 
τείᾳ ΘχοΙ 505, ΠΟῚ ἔμ1558 Ἰηΐου ὁμοίους. 
ΒΟΉΝ. 

ἐκεῖ] ἐκεῖνος Φ8οοῦβιτι5 Αἀαϊίατη. ἰπ 
Αὐπδη. Ρ. 305, υὐ 5 5.5: 9: 3» Εὖ 8110]. 
ΑἸθσατη εβῖ 0. 

8. παλαιότατοι͵) ΑἸΙΘΏΔπ 80 Α(ςΙ8 
Τουτηδτη ΘΧΘΙῚῚ οἴϊαπὶ ΤΟΥΔῚ 1, 1, 
π|0Ὶ1 πη18]6 παλαιότερα, τ τῇ ἀδιθυϊουῖρειβ 
Δ. 4. 5..35- Υ͂. ἀῃποί. 86 ΤΙ; 2. 

᾿ ΠγουΓρῚ 0.1: 
κατὰ τοὺς Ἡρακλείδας) Ρ]αίδτο. 

Δίδωσι δὲ καὶ Ξενοφῶν 
ὑπόνοιαν ἀρχαιότητος, ἐν οἷς τὸν ἄνδρα 
λέγει γεγονέναι κατὰ τοὺς Ἡρακλείδας. 
γένει μὲν γὰρ Ἡρακλεῖδαι. δήπουθεν 
ἦσαν καὶ οἱ νεώτατοι τῶν ἐν Σπάρτῃ 
βασιλέων" ὁ δὲ ἔοικε βουλομένῳ τοὺς 
πρώτους ἐκείνους καὶ σύνεγγυς Ἥρα- 
κλέους ὀνομάζειν Ἡρακλείδας. Οτιϊθιτιδ 
ῬΓΘΘΙΙΒΙῦ ΔΙΙΟΥᾺ ΠῚ 6 δοίαϊθ ΠΥΘΌΓΡῚ 
ΟΡΙΠΙΟΏΘΒ, ΡΤΟΡΙΘΥ α885 αἀο5. [π]558 
ΒαγΊο]αίτιβ δι ΤΊταθβ. ΑἸιὰ Μα]- 
Ἰοῦὰ5 ΠΟΥ. νῸ]. 1, Ρ. 122 58ε6ᾳ. ΝΠ στη 
ΟἸΏΠΪΠΟ ΘΧϑΕ 1556. ὙἹαΘῚ αἸοίατη δὰ 
τ: 



490 ΒΕΙΡΟΒ. ΤΠΑΟΈΘΑΞΒΜ. 

Ἁ ΝΡ 32 Ἀν κι “ 5᾽ 7 ’ 9 

δὲ παλαιοὶ ὉΡΤΕν Εετὶ Καὶ νυν Τοῖς ἄλλοις δ. ΄-. ἘΣ 

καὶ γὰρ τὸ πάντων θαυμαστότατον ἐπαινοῦσι μὲν πάντες 

τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα, μιμεῖσθαι δὲ αὐτὰ οὐδεμία πόλις 
ἐθέλει. 

ΚΕΦ, ΙΑ. 
Ν “- ΝἉ Ν Ἁ ΕἸ Ἁ Ἁ ΕῚ 3 ’ Ν 9 

Καὶ ταῦτα μὲν δὴ κοινὰ ἀγαθὰ καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν 
’ὔ’ μὲ 9 ’ ’ὔ “ σ Ν 5 Ἁ 

πολέμφῳφ᾽' εἰ δέ τις βούλεται καταμαθεῖν ὃ τι καὶ εἰς τὰς 
,ὔ ῇ “ “,΄ 3 ’ 2, Ν 

στρατείας βέλτιον τῶν ἄλλων ἐμηχανήσατο, ἔξεστι καὶ 
, 3 7 “ Ἁ “ 5᾽ 

τουτων ἀκούειν. πρῶτον μὲν τοίνυν οἱ ἐῴφοροι προκη- 
ὔ Ἁ »ὔὕ ἉἉ ΄“- ᾽ὔ Ν ΄- Α 

ρύττουσι τὰ ἐτὴ εἰς ἃ δεῖ στρατεύεσθαι καὶ ἱππεῦσι καὶ 
ε ΄ δ Ν -" ’ὔὕ ἰχ4 

ὅπλίταις, ἐπειτα δὲ καὶ τοῖς χειροτέχναις᾽ ὥστε ὅσοισπερ 
3 ΄ ΄“- 27 ᾽ὔ Ἅ Ἂς 5 

ἐπὶ πόλεως χρῶνται ἄνθρωποι, πάντων τούτων καὶ ἐπὶ 

στρατιᾶς οἱ Λακεδαιμόνιοι εὐποροῦσι: καὶ ὅσων δὲ ὀργά- 

νων ἡ “στρατιὰ κοινῇ δεηθείη ἂν, ἅπαντα τὰ μὲν ἁμάξῃ 

προστέτακται παρέχειν, τὰ δὲ ὑποζυγίῳ: οὕτω γὰρ ἥκιστ᾽ 
“δ Ν 3 σ΄ ΄ 53) Νὰ ἕξ Χ 3 σ΄ Φ 

ἂν τὸ ἐλλεῖπον διαλαθοι. εἰς γε μὴν τὸν ἐν τοῖς ὅπλοις 
3 “ .φ᾿» » ͵ ΧΝ ᾿ 5 7, ἊΝ 

ἀγῶνα τοιαὃδ ἐμηχανήσατο, στολὴν μεν ἐχεὶν φοινικίδα [καὶ 
χαλκὴν ἀσπίδα], ταύτην νομίζων ἥ ἥκιστα μὲν γυναικείᾳ κοι- 

νωνεῖν, πολεμικωτάτην δ᾽ εἶναι" καὶ γὰρ τάχιστα λαμπρύ- 

νεται καὶ σχολαίτατα ῥυπαίνεται. ἐφῆκε δὲ καὶ κομᾶν τοῖς 

1. στρατείας ϑἴορπαπαβ. [ΛΌῚ] στρατίας. 2. ὅσων---΄ἅπαντα) 11Ὀγ] 
ὅσα---ἁπάντων νεΕ], αὐ Μ. οὐ Ν᾽ Δίο,Πὶ 1534, 1997, πάντων. ἐλλεῖπον) [ΔὈΓ] 
ἐκλεῖπον. 2. τοῖς ὅπλοις] ὅπλοις ίοὈ. ΕἸ. 44; 25. οἰ εἰς---ἀσπίδα, εἴ 
86, ἐφῆκε---ϑ. 4, ἕξ. σχολαίτατα͵] ΤΔὈΤΊ σχολαιότατα. 

1, τούτων] Ἀοίουταν δα (ΟἸ]θοἴνιιπ] 58ηΪ86 1, 10,1 : Τῆς ἁμάξης, ἥἣ ἣ σφισι 
ὅ τι, τι βδβρίβ ἴῃ ΑΠδΌΔΒΙ οὖ 8110]. παρῆν, τὸν ὄροφον ἀνέρριψεν ἐς ὕψη- 
5ΟΗΝ. λότερον, Υοϑί1{π| 515 ἥ σῴφισι παρῆγε τὸν 

2. τὰ ἔτη εἰς ἃ δεῖ στρατεύεσθαι ὄροφον, ἀνέρριψεν, ρταθῖ. Ρ. ΧΧΧΙΙ, εἴ 
Ηἴβι. α΄. 6, 4, 17: Ἔκ δὲ τούτου φρου- μαθεῖ ϑυ]448 ἴῃ ἔγαρπη. ἈΠΟ ΥΤΩΙ Ρ. 
ρὰν μὲν ΠΣ οἱ ἔφοροι τοῖν ὑπολοί- 
ποιν μόραιν μέχρι τῶν τετταράκοντα ἀφ᾽ 
ἥβης" ἐξέπεμπον δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἔξω 
μορῶν μέχρι τῆς αὐτῆς ἡλικίας" τὸ γὰρ 
πρόσθεν εἰς τοὺς Φωκέας μέχρι τῶν 
πέντε καὶ τριάκοντα ἀφ᾽ ἥβης ἐστρά- 
τευντο᾽ καὶ τοὺς ἐπ᾽ ἀρχαῖς δὲ τότε 
καταλειφθέντας ἀκολουθεῖν ἐκέλευον. 
1)6 δϑίαϊβθ ρδυζθπογαση τη }]1δτ1 Ρ] Γδ 
Μά]]οταβ [)ογ. νο]. 2, Ρ. 227 βεᾳῃ. 

ὅσα---ἁπάντων) ὅσων---ἅπαντα 66ᾶ. 
Τυσϊο. δοτιρίθ. τη1]}1Ὁ. νῸ]. 2, ῥμϑγί. 1, 
Ρ. 104. 

παρέχειν] [ἅ6π| ᾳποα παράγειν, ἩΪ5] 
γοϑυπιθηάατη πος ᾿ἰρϑατη ἀθ δᾶνε- 
ἤθηαο. τιβιαύτιτη νϑυθιιπι, αποα Ρδι- 

Πιλήσεσι οἰϊαῖο : Τῶν ἀχθοφόρων ζῳων 
οὐ σθενόντων τὰ πρὸς ἐδωδὴν παρά- 

ειν. 

ἐκλεῖπον) Μϑ]η ἐλλεῖπον. ΒΟΗΝ. 
Πδβοταὶ αϑιδαύατη ΧΟΠΟΡΠΟΠΙΙ οἵ 8115 
τὸ ἐλλεῖπον, ααοα 1ΠὈΥΔ111 ΘΟΥΓΆΤΩΡΘΙΒ 
ΒΟΙΪΘηΐ ἴῃ δἰΐθυατη, 8ΔῸὺ Ποσ ἰοοο 8]16- 
ΠΌΓΩ. 

3. σχολαιότατα] σχολαίτατα, τα 
Η:βύ. ατ. 6, 3, 6, 1 ἀοίουιοσοβ σχο- 
λαιότατα, ΒοΙΙθοπαθτη Οἰχὶ δὰ 168. 
ΘΙΘΡΠΔΗΙ Ρ. τύδ8 Α, αὖ το, 8, παλαί- 
τατοι. {ἰγτ]ιβατῖιθ ν 6] Ὁ τθοθη Οὐ 115 
Δ᾿1Θ 8 ΠῚ 6556 [ΟΥ̓Δ ὈΥΙΟΙΈΠῚ ΟΒίθῃ- 
ἀαπῦ ΌΤΙ ὈΟΠΙ Ῥδιιβδηϊδθ 7, 12, 41. 
σχολαίτερα ΘΧὨΪ οπίο5, ππᾶθ εἰ βπὶ 

γῳ, 



ΕἸ θ χὰ Ὁ 

Ἄς κ « Ν ε , , Ψ Ν , Ἂ 
ὑπὲρ τὴν ηβητικὴν ἡλικίαν, νομίζων οὕτω καὶ μείζους ἂν 
καὶ ἐλευθεριωτέρους καὶ γοργοτέρους φαίνεσθαι. οὕτω γε 
μὴν κατεσκευασμένων μόρας μὲν διεῖλεν Ἐξ καὶ ἱππέων 
καὶ ὁπλιτῶν. ἑκάστη δὲ τῶν πολιτικῶν ἔχει μορῶν πο- 

΄ Φ Ν , “ Ν 
λέμαρχον ἔνα, λοχαγοὺς τέτταρας, πεντηκοντῆρας ὀκτῶ, 

8. καὶ γοργοτέρους οτη. ὥϊοῦ. 
πολιτικῶν] ὁπλιτῶν ϑ΄ἴοθ. 
ἔχει μοιρῶν ὅτοὈ. 
Μωρῶν, τέσσαρας. 

4. μόρας μὲν διεῖλεν] μοίρας ἔδειξεν ϑίοὈ. 
ἔχει τ μορῶν ἔχει ἨδΥΡοΟοΓ͵ΑΙΟ ν. Μόραν. 

τέτταρας ϑῖοῃ. δ' Ηδγροοτγαίιο. [ΛΌτὶ, αὐ ῬΠοίϊιβ ν. 
πεντηκοντῆρας [ΛΌΥΙ οἱ ΚἴΟὈ. πεντηκοστῆρας, Ητ- 

ῬΟΟΙΘΙΟ πεντηκοστύας. 

ΘΧΙ ΘΠ τη 6586 ἸΠ.6]ΠρΊΓτ παλαιότα- 
πῶς Εὖ παλαιύπερος ἢ. 3, ἴ: [. 11. 2, 
εὖ 1101. ϑδϑα ἰο ααοααο εἰϊδγηβὶ 510. 
Ὀαδαβ 111 ταύτην---ῥυπαίνεται ΟΠ Β.]ΐΟ 
ΟἸ]Βοσζ, δἰ’ 1 ραῖοί ἑαυ αὔτη 6558. 
Νδγη Ἶατο ΘαἸΓογΙ 15. αἸΒΡΠ σαὶ Ἰηΐθν- 
ῬΟΒΙΓΠῚ [ΠΟΥ φοινικίδα εἴ ταύτην, ᾳυοά 
Δ Π]ὰα ταΐετίασ, καὶ χαλκῆν ἀσπίδα. 
9. ΡΙαΐαγομιιπι δηὶπὶ Δίου. Ρ. 238 τὴ: 
Ἔν τοῖς πολέμοις φοινικίσιν ἐχρῶντο. 
ἅμα μὲν γὰρ ἡ χρόα ἐδόκει αὐτοῖς ἀν- 
δρικὴ εἶναι, ἅμα δὲ τὸ αἱματῶδες τοῦ 
χρώματος πλείονα τοῖς ἀπείροις φόβον 
παρέχειν" καὶ τὸ μὴ εὐπερίφωρον δὲ 
τοῖς πολεμίοις εἶναι, ἐάν τις αὐτῶν 
πληγῆ: ἀλλὰ διαλανθάνειν διὰ τὸ ὁμό- 
χρουν, χρήσιμον, τοοΐα ὙΥ̓γΓΓΘΏ ΒΟΉ 8 
ΔΗ νουυ. 518 ΒΘΕΙ556 ἈΠ48 56Π0]. 
Ατιβίορῃ. Ἀσθδτη. 320: ᾿Αριστοτέλης 
δέ φησιν ἐν τῇ Λακεδαιμονίων πολιτείᾳ 
χρῆσθαι Λακεδαιμονίους φοινικίδι πρὸς 
τοὺς πολέμους, τοῦτο μὲν ὅτι τὸ τῆς 
χρόας ἀνδρικὸν, τοῦτο δὲ ὅτι τὸ τοῦ 
χρώματος αἱματῶδες τῆς τοῦ αἵματος 
ῥύσεως ἐθίζει καταφρονεῖν. Λαμπρύ- 
νεσθαι ααστη (6 ΔΥτΩ5 αἸοαΐαν 12. 8, 
ἘΠῚ (τ΄ ἡ. 5)» 20; 14 καὶ χαλκῆν 
ἀσπίδα οογίθ ἔοσθηῦ ροπθηαᾶδ δηΐθ καὶ 
γὰρ τάχιστα λαμπρύνεται. 

κομῶν] ΡΙαΐδγοτιβ γ ΘΌΡΡῚ 6. 22: 
ἯἩ κόμη τοὺς μὲν καλοὺς εὐπρεπεστέ- 
ρους ποιεῖ, τοὺς δὲ αἰσχροὺς φοβερω- 
ἰχθὸ 5ΟΗΝ. 

. διεῖλεν ἐξ] ΟΥγγορ. 1, 2, 5: Δώ- 
δέκα γὰρ καὶ Περσῶν φυλαὶ διήρηνται. 
ΗἩετοαοίμῃι 1, 125: Δύο μοίρας Λυδῶν 
πάντων διελόντα. ΟΗΝ. 

ἱππέων] ΡΙαΐάγοθιιβ γε. 6. 23 : Φι- 
λοστέφανος δὲ καὶ τὴν κατ᾽ οὐλαμοὺς 
τῶν ἱππέων διανομὴν Δυκούργῳ προσ- 
τίθησιν" εἶναι δὲ τὸν οὐλαμὸν, ἁ ὡς ἐκεῖ- 
νος συνέστησεν, ἱππέων πεντήκοντα 
πλῆθος ἐν τετραγώνῳ σχήματι τεταγ- 
μένον. ὁ δὲ Φαληρεὺς Δημήτριος οὐ- 
δεμιᾶς ἁψάμενον πολεμικῆς πράξεως ἐν 

εἰρήνῃ καταστήσασθαι τὴν πολιτείαν. 
ΘῈ] αἸΙ5βθηβιι5 ἔδο:]6. ΘΧΡ]ΙΟΔΙαΣ 6 Χ 60 
αποα, αὖ 1Π1{1Ὸ ΟἸΧΙ, ΟΠΠΠ15 ΓγουΓΡῚ, 
41 ΠΌ]]ὰ8 ὉΠπαΔΠῚ {π|586 νἹα θίαγ, 
[Δ Ὀυ]οβα εϑῦ ιβίοσια. [26 εααυϊίαΐα 
ΘΡΑΥ Δ ΠΟΤ, 6401 Ππαπαπδ δα πΊο- 
ἄσπῃ ἔαϊξ να πιβ, ΘΟ ΘΙ ἀοΥ 5. 60ῃ- 
ἰεγὶ Χεη. Ηιβῖ. ὅτ. 6, 4, τι, ΤὨπογά. 
5» 67. οἱ 4 θ611ο Μαββθηϊδοο Ρε]ο- 
ΡΟΠΠΘΒΙΟΒ οὔπω ἀγαθοὺς ἱππεύειν [1556 
αἰοιῦ Ῥαῦβδῃ. 4. ὃ. 12, δα α!ίηαθ εαὰο- 
ΤῸΠῚ ἔβιηθη ΠΒΊΠῚ ΔΡῸα 608 ΔΙΓΡΊΙΘΓΘ 
ΘΊοββαβ Ηδβυοθῖ, ἽἹππάκη, μάνδρα 
ἵππων παρὰ Λάκωσιν, ᾿Ἡνιοχαράτης, 
διδάσκαλος ἱππικῆς τῶν νέων, Λάκωνες. 
Ἱππετοῦμαι, ἠγώνισμαι, Λάκωνες. [)15- 
ὉΠΡΊΙΘΠΟῚ ϑαΐθιη 80 δαυϊίαίι ἱππῆς 
ΘΡΑΤ ΔΉΠΟΥ) ἰγθοθῃῖ, ἂἀθ αυϊθι85 
ΟΠ ποι άθυαβ ἴθ [Π6]τ6 ν. Ἱππαγρέ- 
ται. 

μορῶν] Ἠδγροοτγϑδῖϊο : Μόραν᾽ Δημο- 
σθένης Φιλιππικοῖς (Ρ. 172, 26), συν- 
τάγματά τινα Λακωνικὰ οὕτω καλεῖται. 
διείλεκται δὲ περὶ τούτων ᾿Αριστοτέ- 
λης ἐν τῇ Λακεδαιμονίων πολιτείᾳ. φησὶ 
δὲ ὡς εἰσὶ μόραι ἕξ ὠνομασμέναι, καὶ 
διήρηνται εἰς τὰς μόρας Λακεδαιμόνιοι 
πάντες. Ξενοφῶν δὲ ἐν τῇ Λακώνων 
πολιτείᾳ φησὶν, ““ ἑκάστη δὲ τῶν πολι- 
τικῶν μορῶν ἔχει πολέμαρχον ἕνα, λο- 
χαγοὺς δ΄, πεντηκοστύας η΄, ἐνωμοτάρ- 
χας ἐς. 

πολέμαρχον) Ῥπυογά. 5» 66: Βασι- 
λέως γὰρ ἄγοντος ὑπ᾿ ἐκείνου πάντα 
ἄρχεται, καὶ τοῖς μὲν πολεμάρχοις 
αὐτὸς φράζει τὸ δέον, οἱ δὲ τοῖς λοχα- 
γοῖς, ἐκεῖνοι δὲ τοῖς πεντηκοντῆρσιν, 
αὖθις δ᾽ οὗτοι τοῖς ἐνωμοτάρχαις (σεὶ 
Ροΐπιι5. -χοις) καὶ οὗτοι τῇ ἐνωμοτίᾳ᾽ 
φο8 τηθτηοῦδί δὔ 8 ἢ ΤῈ: 

πεντηκοντῆρας ] ΥὟ {Ἰοϑυτη ΠΟ οὗ 13, 
4. σ Ῥῖὸ ν, Πποα ἸΙὈΥΔΙῚ 1πὐπ] γα πί 

Εἰαπι ΕΠἰΞ Ὁ Ὁ ἢ 22: ἅ: 5: 75 ΠῸΞ 
ἰδΐπαπη δα 65. ΘΛΈΡΉΔΠΙ. 
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Β. ’ ε 

ἐνωμοτάρχους ἑκκαίδεκα. 

ΒΕΙΡΟΒ. ΤΑΟΚ ΌΑΞΕΜ. 

3 ἈΝ 7 Σ “-“ “-- Ά 

ἐκ δὲ τούτων τῶν μορῶν διὰ 
’ 7 ,ὔ Ἁ 3 ,ὔ ’ 

παρεγγνήσεως καθίστανται τότε μέν εἰς ἐνωμοτίας, τότε 
5 δὲ εἰς τρεῖς, τότε δὲ εἰς ἕξ. ἃ Ἁ ε ΄“- 5) 

Ὁ δὲ οἱ πλεῖστοι οἴονται 
΄ 53 Χ 3 σ Χ ᾿ς 

πολυπλοκωτάτην εἶναι τὴν ἐν ὅπλοις Λακωνικὴν τάξιν, 
Ν 9 7 ε , πο ὧν Ν Ἂ 

τὸ ἐναντιώτατον ὑπειλήφασι τοῦ ὄντος. εἰσὶ μὲν γὰρ ἐν 
σ΄ ΄ 72 ’ ὔ 

τῇ Λακωνικῇ τάξει οἱ πρωτοστάται ἄρχοντες, καὶ ὃ 
Ἷ γ ᾽’ὔὕ 32) 7 ΄-“ ,ὔ 

στίχος ἕκαστος πάντ᾽ ἐχων ὅσα δεῖ παρέχεσθαι. 

ε 

2) Ἁ 

οὕτω δε 
(3 ,ὔ Χ ΄ “- ε σ΄“ Ὰ Ε ’ 

ῥάδιον ταύτην τὴν τάξιν μαθεῖν ὡς ὅστις τοὺς ἀνθρώπους 
ὃ ́, ’ ὃ Ν Ἃ ε ’ τ 

ύναται γιγνώσκειν, οὐδεὶς ἂν ἁμάρτοι 
ς ΄- 7 “Ὰ Ν ΄ ’ 

6 ἡγεῖσθαι δέδοται, τοῖς δὲ ἔπεσθαι τέτακται. 

4. ἐνωμοτάρχους] ἐνωμοτάρχας ϑίοῦ. εὖ ΗδΙροογείϊο. 

4. ἐνωμοτάρχους] ΔΙΙδηδτα Ὁ δη{1- 
αὐϊουυ8 [ουτηᾶπὶ ΠΟΥαΤη ΘΟΙΏΡΟΒΙ- 
τουτη ἴῃ ἡς ποίαν! δα] Ογτορ. 6, 2. 6 
᾿Ἐνωμόταρχος, ἴῃ ΑΠΘΌΔΒΙ 3, 4, 22: 
4: 3; 26 5ογναΐαμη ἃ (ὑ.. Ποῃ 580] τη 
Ἰηἴνὰ ὃ: 12, 9, αὖ αἸοοίυγ 1}5. 4. 568 
ἴδ τη ΠΟΥ ΑΙΑῚ 5, 66 οΘβὲ τϑϑὰθη- 
ἄστη. θα νϑυᾶπι γΟΟΔ }1 [ΟΥΤΉΔτΩ 
νἹΔοΥ] ἐ ἐνωμοτίαρχος αἸοθίτα δα 13. 4 

εἰς ἐνωμοτίας εἰς ἕνα αἱ ἐνωμοτίαι 

εαα. Τυτῖο. ϑογιρίδ. τη}}1. νο]. 2, 
Ρᾶτῖ. 1, Ρ. τού, φισπι Ομ ποθ! θυ τι5 
ΘΟΠ]θοϊββοῦ καθίστανται αἱ ἐνωμοτίαι, 
τότε μὲν εἰς ἕνα, τότε δὲ εἰς τρεῖς, 
ααϊθι8 δα : “ούϊαθ. ΘΠΙπὶ ΔΟΙΘΙ 
Ἰαυσπαο οἵ δ πο βρθοϊδίαν οχ 1δ- 
τὰα]π6 οὐ ργοϊαηαϊίαία ΘΠΟΙΠΟΙ]ΔΤΊΙΠΊ. 
Θύλγθ ΠΟΥ 1468 5,68 : Τῆς τε ἐνω- 
μοτίας ἐμάχοντο ἐν τῷ πρώτῳ ζυγῷ 

τέσσαρες, ἐπὶ δὲ βάθος ἐτάξαντο μὲν 
οὐ πάντες ὁμοίως, ἀλλ᾽ ὡς λοχαγὸς 
ἕκαστος ἐβούλετο' ἐπίπαν δὲ κατέστη- 
σαν ἐπὶ ὀκτώ. ΘΙ ΧΘΠΟΡἤΟΙ 
Η!βύ. τ. 6,4. 12: Τῆς δὲ φάλαγγος 
τοὺς Λακεδαιμονίους ἔφασαν εἰς τρεῖς 
τὴν ἐνωμοτίαν ἄγειν’ τοῦτο δὲ συμ- 

βαίνειν αὐτοῖς οὐ πλέον ἢ εἰς δώδεκα 
τὸ βάθος. 1701 οχ Ἰδυ61}15 ὩΠΠΊΘΓΟ 
οὕτη Δ] πᾶ ]π 6 την] Ἰρ]1]οαΐο σοῃποϊζιμ' 
ὨΠΙΊΘΙΙΒ ΘΠΟΙΠΟ86 96, οαπὶ ἃρπα 
ΒΟ ν αἸ6Π| δι 322. ΘοΠ]σθΐ εἰς τρεῖς 
ἄγειν ΘΗ εβύ α6 δ᾽ {{π||π6 1π|6]]Πρ 6 η- 
αι, 566 46 Ἰαψπαάϊηθ οατὰ ΜῈΟΙΟ. 
18. Απαῦ. 2, 4. 26: Ὃ Κλέαρχος ἡγεῖτο 
μὲν εἰς δύο. ῬΟΪΥΔΘΠιΒ 2.1, 24. Παροΐ 
ἐπιμηκύνας τὴν φάλαγγα ἦγεν ἐπὶ δύο 
τάξας. [)6 Χεοπορῃοηίθ 1 51Π11}1} οχ- 
ΘΡΟΙΓ5. ΟΥΔΙΠΘ ΑΠΔΔΒ15 7» 1, 22: Οἵ 
τε ὁπλῖται εἰς ὀκτὼ ἐγένοντο---αὐτοὶ ὑφ᾽ 
ἑαυτῶν ταττόμενοι. Δα απ6πὶ 1. νΥ. 
ΔηηΟῦ. 

τοῖς μὲν γὰρ 
αἱ δὲ παρα- 

μορῶν] μερῶν δίο"). 

5. πρωτοστάται ἄρχοντες  ϑδυπύπρω- 
τοστάται, αὶ Τὰ γα]! αἸσαπίαν Βίδ 8 
ἐν τῷ πρώτῳ ζυγῷ. Οὐοπίγταε στίχος 6ϑ{ 
ΒΘΙ16Β ν6] ΟἿ τη Π ιτη ἃ ἔγοπίθ 5616 
8 οχύγοιηπι ἀρτηθη απ ργοΐαπαιία- 
θη (ΟἸ]οσδίουΠη, α1ἃ ΒΙΠΡ.]1 586 86- 
αὐπηῖαγῦ. Οἱ ροβύ ρῥυϊπιαπὶ ζυγὸν 
βίδῃϊς οο]]οσδῦ, ἃ ἐπιστάται 
Ογῖορ. 3» 3: 59. παραστάται, ηπὶ χα 
586 ἴῃ βοάοιηῃ ζυγῷ Βίδηΐ, ΙὈ16Θῃὴ οἱ 8, 
1, 1ο. Θιαοὰ ἀδιπηάδ ἀϊοτιιηἴυΓ ἄρχον- 
τες 6886 οἱ πρωτοστάται, ἃ ᾿ἰῶ 6556 
αοοοῦ. οὕΙατη ἸοΟιι5 ᾿ῃ ΔΠΔΌ88Ι 4, 2, 20, 
01 Χοηορθομ στη ΟΠ ΊΒΟΡΠμΟ [μ866- 
ἀἰδθιηΟΠ10 ΘΧθυ οἰ πὴ ἄπςεθῃθ8 : Παρήγ- 
γειλε τοῖς λοχαγοῖς κατ᾽ ἐνωμοτίας ποι- 
σασθαι ἔ εκαστον τὸν ἑαυτοῦ λόχον, παρ᾽ 

ἀσπίδα παραγαγόντας τὴν ἐνωμοτίαν 
ἐπὶ φάλαγγος" καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς 
καὶ τοὺς ἐνωμοτάρχους πρὸς τῶν Καρ- 
δούχων ἰέναι (Δανοῖβοβ (δ 015 οἱ 
1ῖῃ [Ροηΐβ 8εῖϑὶ οο]]οσδίοβ), οὐραγοὺς 
δὲ καταστήσασθαι πρὸς τοῦ ποταμοῦ. 
5ΟΗΝ. Ἀοδϑῦίαὶ Ουτορ. 2: 2. 41. Ὁ] 
1ΌΥῚ προστατῶν, οἷ 8118. 101 δΔηποίαν 
ΘΧΘΙΏρΡΪδ. 
πάντ᾽ ἔχων] Μοτὰβ Ἰοροπάππι αἸοἱ' 

πάντα παρέχων, αιο0α νογς “΄ οἸη δ 
ΡΓϑοβίαί, ατ8θ ρῥτδθβίδπαα ϑδαηΐ.᾽" 
ὙΥ εἰβκίαβ δαπηομῃθῖ, οαπὶ ἰοΐτ5 στίχος 
ἃ. ἰτοηΐε δα δρίηθῃ δχίγθπηαση Ἰάθῖη 
δραΐῖ, απο ατχ ἴῃ ἰτοηΐθ ροϑιίᾳβ, 
ΠΟΝ ΟΡτι8 6588 αὖ 5]ΠΡῚ15 ρδγ 115 
ΟΥ̓ Π]5. Α]ὰα Ἱπιροτθίαι. Εαυϊάθπα 
ΠΟ ἤϑῆς 1πἰθυρυθίδ! πο πο ἰο- 

ΟΠ ἸΡΒ11ΠΔΊ π|6 1Π16]]Πσοτθ ΘΟΠΗΓΘΟΥ. 
5ΟΌΗΉΝ, ΝΠ παυΐϊαηάπᾳτῃ, βεα Π1Ὸ 
ααοαῖθ Δ] π]Ἱα οτηίβϑιιπη νἹ θέαν. 

6. τέτακται] Ϊ. η. προστέτακται. Υ,. 
αηηοί. δα Ουὐτορ. 2; 2; 1Ο. 



ΟΡ ΧΕ: 9 

Ν Ω͂ « Χ [2 Ξ ἊΝ ΄- 3 7 7 

γωγαὶ ὥσπερ ὑπὸ κήρυκος ὑπο τοῦ εἐνωμοτάρχου “λόγῳ 
δηλοῦνται, τ ἀραιαί τε καὶ βαθύτεραι αἱ φάλαγγες γίγνον- 

7 ται" ὧν δὴ οὐδ᾽ ἃ ὅπως τι οὖν χαλεπὸν μαθείν. τὸ μέντοι, 
κἂν ταραχθῶσι, μετὰ τοῦ παρατυχόντος ὁμοίως μάχεσθαι 

᾽ὔ Ν ’ 3 ἶ, τ ς 7 » “- Χ σ΄ 

ταύτην τὴν τάξιν οὐκέτι ῥάδιὸον ἐστι μαθεῖν πλὴν τοῖς 
«ε Χ “- “ 7 , 7 3 7, 

8 ὕπο τῶν τοῦ Λυκούργου νόμων πεπαιδευμένοις. εὐπορώ- 
Ν᾿ 3 “ ΄ ΄- Ἁ “ « 

τατα δὲ καὶ ἐκεῖνα Λακεδαιμόνιοι ποιοῦσι τὰ τοῖς ὁπλο- 
΄, ΄ “- Χ 3 “ λ Χ 5. κ᾿ 

μάχοις πάνυ δοκοῦντα χαλεπὰ εἶναι ὅταν μὲν γὰρ ἐπὶ 
Ἷ 7’ 3 3 Ἁ ,ὔ Ε , 9 7. 

κέρως πορεύωνται, κατ΄ οὐραν δήπου ἐνωμοτία ἐνωμοτίᾳ 
΄ ἈΝ 3 5 ΄“ 7’ - 5 7 ’, 

ἕπεται: ἐὰν δ' ἐν τῷ τοιούτῳ ἐκ τοῦ ἐναντίου πολεμία 
’ 5 “- κ » “ “- 3 ’ 

φαλαγξ ἐπιφανῇ, τῷ ἐνωμοτάρχῳ παρεγγυᾶται εἰς μεέ- 
» ἈΝ ἰχ 

τωποὸν παρ ἀσπίδα καθίστασθαι, καὶ διὰ παντὸς οὕτως, 
327 Ψ᾿ “Δ Φ χλ ᾽ 7 “ 32 Χ Ὡ“ 

ἐστ᾽ ἂν ἡ φαλαγξ ἐναντία καταστῇ. ἣν γε μὴν οὕτως 
πὰ τ » ΣΝ τ Υ54 ε 7 3 - 3 7 

ἐχόντων ἐκ τοῦ ὄπισθεν οἱ πολέμιοι ἐπιφανῶσιν, ἐξελίτ- 
“ « , , ε » “ » “ 

τεται ἕκαστος ὁ στίχος, ἵνα οἱ κράτιστοι ἐναντίοι ἀεὶ τοῖς 
7, 5, Υ Ν 7 3. Ὁ 7, 5.Ὸ} 

9 πολεμίοις ὦσιν. ὅτι δὲ ὃ ἄρχων εὐώνυμος γίγνεται, οὐδ 

ΤΑΌτὶ δ᾽. 
-χοι α. 

6. δὴ ΤιΘοποϊαν!α8. 
ἐνωμοτάρχη ἴ,. -χι Ὦ. 

ὑπὸ τοῦ] ὑπὸ Ἃε]οῦ Οοθοίιιβ Ῥ. 
734. αὖ 6ρῸ ΟΥτορ. Θ᾽ π 14: ὁνυ- 
περ ἂν εἰς ἐνέδραν εἰς τὸ στρατόπεδον. 
τοὺς ἐπιθεμένους ἐμπίπτειν, 8] 16 ΓΤ 
εἰς. 

ἀραιαί] Ἀπία πος νοῦν Θχο 1558 
καὶ οὕτως. ΜΌΒΌΣΚ. ΜΙΠΕλ νι δθαίατγ 
Ἰηβθυθπάθτη αἷς εὐ δα παραγωγαὶ τε- 
[ογοπάσμη. δ βυηΐ βηϊπ, ααΪθτ5 
8ΟΙΘῚ τηυΐαίῖίο ἢ ἀραιὰ οὖ βαθυτέρα. 
ΟἹ 5ιτΠΠυπαηθτη ρῥυβθοθάθῃίβ δη- 
λοῦνται ἴδο!]Β αἷς ρΡοΐαϊξ Θχοϊάετθ. 
5ΟΗΉΝ. Νδο βϑαᾳαθηῖ ᾿πΐθρτα βιιηΐ, 
ὉΌῚ ὧν δὴ [ιΘοποίαν!αι8, ὧν οὐδὲν ῬΥῸ 
ὧν δ᾽ ΜοτΙαβ, 81πι5 οὐδ᾽ ὁτιοῦν. 

ἡ. ταραχθῶσι] Ῥ]αΐατοι. ΡεΪορΡ. ας. 
23: Πάντων ἄκροι τεχνῖται καὶ σοφι- 
σταὶ τῶν πολεμικῶν ὄντες οἱ Σπαρτιᾶ- 
ται πρὸς οὐδὲν οὕτως ἐπαίδευον αὑτοὺς 
καὶ συνείθιζον ὡς τὸ μὴ πλανᾶσθαι 
μηδὲ ταράττεσθαι, τάξεως διαλυθεΐσης, 
ἀλλὰ χρώμενοι πᾶσι πάντες ἐπιστάταις 
καὶ ζευγίταις, ὅποι ποτὲ συνίστησιν ὃ 
κίνδυνος, καὶ καταλαμβάνειν καὶ συν- 
αρμόττειν καὶ μάχεσθαι παραπλησίως. 
ἘΧΟΙΊΡΙ τὰ 8016] αἰβίταοίδθ ἴῃ ἴρ50 
ῬΌΡΠΔΘ 1Π1010, 18 ΠῚ ΤΊ Ρ]ΘΥΘ οἵ τϑϑϊ- 
ποθ ΑρῚΒ ΤῸ χ ΠΟ ρούα!ς ρΡγορίου 
ΡΘυν  οδοῖδπι ἀππουτγ ἸΟΟ ὨΡΌΓΤΌΤΙΩ, τη6- 
τηοταῦ 1 πο 1165 5. 72, Δα ἀθη8 : Μά- 

8. ἐνωμοτία οτη. 1101]. 
9. ὅτι Α. ΙοίοτΙα5. 

ἐνωμοτάρχῳ] 
᾿ ἔτι Ἰ,. 

λιστα δὴ κατὰ πάντα τῇ ἐμπειρίᾳ (Πο- 
5.101} ἐλασσωθέντες τότε, τῇ ἀνδρείᾳ 
ἔδειξαν οὐχ ἧσσον περιγενόμενοι. 
5ΟΗΝ. 

8. ὁπλομάχοις] Υ'΄. δῃηποῦ. δα ΑΠ80. 
2. Ις ἢ 

ἐνωμοτία Δα ατάϊε Ποῦταθαβ Αὐνθυβ. 
Υ01. 1. ΒΑΓ. 1. Ρ. 197: 

ἐν τῷ τοιούτῳ] ἴπ [8]1] οΥ]π6 να] 
8016. [9ειπάθ διὰ παντὸς ᾿Π|6]Π0Ὸ 
στρατεύματος. ΞΟΗΝ. 

ἐνωμοτάρχῳ] Α΄. Δῃπού. 84 ΤΙ, 4. 
οὕτως ἐχόντων] Βοίογίατν δα ΡΓΟΧΊΠηΘ 

ῬΓΘΘΡΎΘΒΒ8. 
ἐξελίττεται] Οοπνοτγθταγ. Κ΄. ΘΟ πει- 

α6γ. ἴῃ [η4. οἵ χὰϊ ἤδθο πηΪΐο Ρ]1]- 
θὰ5 Θχρ]οαγαπί Βπεβίονν εὐ Κοθο 
(οβοἠιοἠἑο αἷο5 ογίοοῖ. Κυϊοθρβιυθ5 6.5 
Ῥ. τι Ττῆ. 

9. εὐώνυμος γίγνεται] [)6 8οῖ6 ϑμαΓ- 
ἰδποσαιῃ ΤΠπογα 68 5, 67 : Τότε δὲ 
κέρας μὲν εὐώνυμον Σκιρίται αὐτοῖς 
καθίσταντο. ἀεὶ ταύτην τὴν τάξιν μόνοι 
Λακεδαιμονίων ἐπὶ σφῶν αὐτῶν ἔχοντες. 
Θύοτ Ἰοσατη ἔ1|556 ῬΘΥΡΙΟἸ]ΟΒΙΒΒΙΓΏΤΙΠῚ 
ἴῃ. 8618 118 ἀοοεῖ Ἰάθπι ς.71: Τὰ στρα- 
τόπεδα ποιεῖ μὲν καὶ ἅπαντα τοῦτο" ἐπὶ 

τὰ δεξιὰ κέρατα αὐτῶν ἐν ταῖς ξυνόδοις 
μᾶλλον ἐξωθεῖται καὶ περιίσχουσι. κατὰ 
τὸ τῶν εὐώνυμον ἐναντίων ἀμφότεροι 



1Ο 
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5» 7ὔ - « -“ 3 3. Ψ Ν 

ἐν τούτῳ μειονεκτεῖν ἡγοῦνται, ἀλλ ἐστιν ὁτε καὶ πλεο- 
- 7) - ΄σ » ΕΝ Ν 

νεκτεῖν. εἰ γὰρ τινες κυκλοῦσθαι ἐπιχειροῖεν, οὐκ ἂν κατὰ 
δ δΝ ΣΣ Ἁ Ν ἃ ε 7 7’ 32) Ἂ 

τὰ γυμνα ἀλλα κατα τα ὠπλισμένα περιβαλλοιεν αν. ἣν 
ὕ “ ’ κ 7 κ ε 7 ν 

δέ ποτε ἕνεκα τινος δοκῇ συμφέρειν τὸν ἡγεμόνα δεξιὸν 
3, ϑ, Ν 

κέρας ἔχειν, στρέψαντες τὸ ἄγημα ἐπὶ κέρας ἐξελίττουσι 
τὴν φάλαγγα, ἐ ἐστ᾽ ἂν ὁ μὲν ἡγεμὼν δεξιὸς ἢ, ἡ δὲ οὐρὰ 
εὐώνυμος γένηται. ἣν δ᾽ αὖ ἐκ τῶν δεξιῶν πολεμίων τάξις 
ἐπιφαίνηται ἐπὶ κέρως πορευομένων, οὐδὲν ἄλλο πραγμα- 
τεύονται ἢ τὸν λόχον ἕκαστον ὥσπερ τριήρη ἀντίπρῳρον 
τοῖς. ἐναντίοις στρέφουσι, καὶ οὕτως αὖ γίγνεται ὁ κατ᾽ 
οὐρὰν λόχος παρὰ δόρυ. ἦν γε μὴν κατὰ τὰ εὐώνυμα 
πολέμιοι προσίωσιν, οὐδὲ τοῦτο ἐῶσιν, ἀλλ᾽ ἀπωθοῦσιν ἢ 

3 7ὔ 5 ’ Ν , ’, ΒΞ Ἂ . 

εναντιοὺυς ἀντιπαλους Τοὺυς λοχους στρεφουσι καὶ Οὐτῶς 
τς 9 9 Ἁ ͵ 3 35. ᾽ὔ 7 

αὖ ὁ κατ ουρᾶὰν λόχος Ττὰρ ἀσπίδα καθισταται. 

ΚΕΦ, 1Ρ. 

᾿Ἐρῶ δὲ καὶ ἢ στρατοπεδεύεσθαι ἐνόμισε χρῆναι Λυ- 
κοῦργος. 

τῷ δεξιῷ᾽---καὶ τότε περιέσχον μὲν οἱ 
Μαντινῆς πολὺ τῷ κέρᾳ τῶν ΠΟ, 
Αἴαὰθ Ὠϊης Χεποριοη ΟΥτορ. 4,32,1 
Διὸ ἐχρῶντο αὐτοῖς οἱ Ἀσσύριοι, ὥσπερ 
καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς Σκιρίταις, οὐδὲν 
φειδόμενοι αὐτῶν οὔτ᾽ ἐν πόνοις οὔτ᾽ ἐν 
κινδύνοις. ῬΊατα 46 ϑοιγι5. δα Η]ϑῦ. 
α΄. 6, 5» 24. ΒΌΉΗ͂Ν. ΡΙιΙυτίτηα Ατ- 
ποΙάπ5 8α 1. ρυϊοσθιη Τ που αἸ615. 

. κυκλοῦσθαι) δες ἸηΓο]]Πρθθ οχ 
Ἰοοο ΠΟΥ 1615 1ῃ ΔΘ ΠΟΐδΕΟΠΘ ῬΎΙΟΙῈ 
Ροβιίο. 5ΟΌΗΝ. ὕυοπῖί. βδαα. 'Γατῖο. 
ΘΟΥΙΡ ύ, τη]. νῸ]. 2, ρᾶγὺ. 1, Ρ. 112, 
οἵ 1 ΠΠ0το δα ἐξελίττεται οἸζαΐο. 

κατὰ τὰ ὡπλισμένα] ΝΝᾶπη ζΟΓΕΙΒΒΙΤΗΙ 
300 δραπί ἱπηρογδίοσετῃ. Δ ΕΙΒΚ, 

1Ο. ἐπὶ κέρως πορευομένων] Βραϊὶ 
Δα 5. 8, ὅταν μὲν γὰρ ἐπὶ κέρως πορεύ- 
ὠνται. 50ῊΝ. 

γίγνεται---παρὰ δόρυ] Μιάοίαν ἀ1ο- 
(τη ΡΓῸ γίγνεται δεξιὸς, αὖ δηΐθ οτὐδΐ 
ἡ δὲ οὐρὰ εὐώνυμος γένηται. δεῦθᾶ 
ὥσπερ τριήρη ἀντίπρῳρον 5ιιηΐὖ Θὔϊδτη ἸΏ 
ΗΙβί. αγ. 7, 5» 23» ]Ό] οβί 6 ἘΡαπηὶ- 
ΠΟΙ 88 ΘΧεσγοῖτα: ᾿Επεὶ ἐξετάθη αὐτῷ 
ἡ φάλαγξ---ἔθετο τὰ ὅπλα. -ἐπεί γε 
μὴν παραγαγὼν τοὺς ἐπὶ κέρως πορευο- 
μένους λόχους εἰς μέτωπον ἰσχυρὸν 

Χ Χ Α Χ Χ ,ὔ Ξ 7 
διὰ μὲν γὰρ τὸ τὰς γωνίας τοῦ τετραγώνου 

ἐποιήσατο τὸ περὶ ἑαυτὸν ἔμβολον, --ὁ 
δὲ τὸ στράτευμα ἀντίπρῳρον ὥσπερ 

τριήρη προσῆγε, 8ἃ ατιθπὴ Ἰοουῦτη 8Πῃ- 
ὨοΐανΊ (Δ ΠΠ]Οὰ πὶ ΑΠδῦϑβθῸ5. ἸΠίατρια- 
ἴθιῃ δ ἴα {λιζοῦηθ Ἰοοῦτη πὰπο 1ΐᾶ 
νογΐοσα : οὔ ζαϊ ζαῖΐγο ἃ οἤαχιο ἐολογέθ 
μη, ηιοιυθηιοη σοπέγαϊΐ δ αἰθηνὶ- ΘοηνοΥ- 
8107, ΘΟἸΠΔΘ ἃ 116 φαίεγε αοηΐέ οὐ, υϑιΐ 
ργόϑθθηΐον ἴα Ῥτοιι ἃ ἱοηπθην. ΒΟΉΝ. 

οὐδὲ τοῦτο ἐῶσιν, ἀλλ᾽ ἀπωθοῦσιν] 
Ηφδς βαυϊάθιη ποη ἰπίθ]]Π100, αοτίθ 
ΠῸΠ γἱᾶθο αὐ δα τϑῖη Ρϑ Ππϑαηΐ. 
5ΟΗΝ. 

ἀλλ᾽ ἀπωθοῦσιν ἢ ἐναντίους ἀντιπά- 
λους τοὺς λόχους στρέφουσι] Αα 
εθθπαδπαᾶδ πᾶθο Π1}}} ῥτοποιίαν 5᾽ο- 
ῬΏΔΗΙ σοπ͵]θοΐαγα ἀντιπάλοις, αποα 
ΔΥΌΘΙΪΟ ΟἝΥΟσΘ ποααϊί. ἀλλὰ τοῖς 
ἐναντίοις ἀντιπάλους τοὺς λόχους στρέ- 
φουσι οαἀϊΐοτεθ ΤατγΙο. ϑοειρῦι. τηλπῦ. 
Τρ. τοῦ: 

1. ἐνόμισε χρῆναι) ϑθαθΘΠΕθῈΒ 
ΤΠΘ]1ὰ5. ΘΟΏΥΘΠΙ ΒΙΠηρ]Ὲχ ἐνόμισε, τιῦ 
9.» 3; 46 40 516 ροβιίο αἸΧῚ δα 5, 5. 

τετραγώνου) 1)6 ΟΑϑ115 Βογηδηο- 
ΤΌΤΩ αὐδαγαῖ!5 ΡΟ 15 ὑγαα!ὶ 6, 21, 
αἀθ ἀτϑθοὶβ 6.42. 50 ΗΝ. 
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, 53 “ ΄ . Χ 7] 

ἀχρήστους εἶναι εἰς κύκλον ἐστρατοπεδεύσατο, εἰ μὴ ὄρος 
2 ἀσφαλὲς εἴη. ἢ τεῖχος ἢ ποταμὸν ὄπισθεν ἐ ἔχοιεν. Φυλα- 

κάς γε μὴν ἐποίησε μεθημερινὰς τὰς μὲν παρὰ τὰ ὅπλα 
εἴσω βλεπούσας" οὐ γὰρ πολεμίων ἕνεκα ἀλλὰ φίλων αὗται 

καθίστανται: τούς γε μὴν πολεμίους ἱππεῖς φυλάττουσιν 

3 ἀπὸ χωρίων ὧν ἂν ἐκ πλείστου προορῷεν. εἰ δέ τις προΐοι 
νύκτωρ ἔξω τῆς φάλαγγος, ἐνόμισεν ὑπὸ Σκιριτῶν προ- 
φυλάττεσθαι: νῦν δ᾽ ἤδη καὶ ὑπὸ ξένων. 

4 συμπαρόντες. 

Υ͂ 

Ἔ αὐτῶν τινες 

τὸ δὲ ἔχοντας τὰ δόρατα ἀεὶ περιιέναι, εὖ 

καὶ ΤΟΙΤΟ δεῖ εἰδέναι ὃ ὅτι τοῦ αὐτοῦ ἕνεκά ἐστιν οὗπερ καὶ 

τοὺς δούλους εἴργουσιν ἀπὸ τῶν ὅπλων. καὶ τοὺς ἐπὶ τὰ 
΄σ ’ » ΄σ ’, οσ 3, ’ 

ἀναγκαῖα ἀπιόντας οὐ δεῖ θαυμάζειν ὅτι οὔτε ἀλλήλων 
ΒΥ “ σ ,ὕ ΜΈΣ τα Χ ΄- » 7 » 4 

οὔτε τῶν ὅπλων πλέον ἢ ὁσον μὴ λυπειν ἀλλήλους ἀπερ- 

ς χονται᾿ καὶ γὰρ ταῦτα ἀσφαλείας ἕνεκα ποιοῦσι. μετα- 

στρατοπεδεύονταί γε μὴν πυκνὰ καὶ τοῦ σίνεσθαι τοὺς 
πολεμίους ἕνεκα καὶ τοῦ ὠφελεῖν τοὺς φίλους. καὶ γυμνά- 
ἔσθαι δὲ προαγορεύεται ὑπὸ τοῦ νόμου ἅπασι Λακεδαι- 

εἰ μὴ ὄρος] Οοπῆττηδξ Ιοςιι5 Η!ΞΙ. 
ατ. 6, 4, τ4, ἀθ 1ιΔοραδθιη 115 ΡῥΤοο- 
1|ο νἹοῦ!β : ̓Επεὶ διέβησαν τὴν τάφρον, 
ἣ πρὸ τοῦ στρατοπέδου ἔτυχεν οὖσα 
αὐτοῖς, ἔθεντο τὰ ὅπλα κατὰ χώραν, 
ἔνθεν ὥρμηντο. ἦν μέντοι οὐ πάνυ ἐν 
ἐπιπέδῳ, ἀλλὰ πρὸς ὀρθίῳ μᾶλλόν τι 
τὸ στρατόπεδον. ὕπαε σορποβοῖιη8 
ἴοββα ΟἰηρεΥθ 501105 [1586 ΟδβίΓα, 
ῬΟΙΥΔΘΠΙΙΒ 2, 3, 11, [μΔΟΘαΔΘΙΠΟΉΪΟΒ 
Παιταΐ κατὰ λόχους καὶ μόρας, ἐνωμο- 
τίας καὶ συσσίτια στρατοπεδεύοντας 
[Δ Ο1]1τι5 ἩτιΠ ΘΓ πῇ 1η 6110 ΟΟΟΙΒΟΥ ΠῚ 
σορηονββο. 5ΟΗΝ, 

2. φίλων] Νὰ 418 6 οδβίγιβ δᾶ 
Ποβίεβ {ταηβθαῖ, δτΐ 1 σαϑίσ5 [ΥΡδΞ 
δχοϊῖοῖ, τηοηθηΐθ ὄν ειβκιο. ΒΟῊΝ. 

ὧν] Βερεϊοπατπι ἀφ᾽ ὧν 6Χ ἀηίθοο- 
ἀφηίθαβ. δίδοιιπη βοητ ΗδΙπἤοτῆμϑβ 
ΘΟΙΠΡΆΥΔΠη5 οην. 4,1, ΗΙΘΙΟΏΙΪΒ 1, 11. 
Οοηξ. εἸαδάεπη ἀπποΐ. δα Ρ]αίοΠ]8 (οΥ- 
ΘΊΔΠῚ Ρ- 240. 5ΟΗΝ. 51. οὗπερ 58. 4. 
.8- εἶ ἰ δέ τις προῖοι νύκτωρ] προορῷεν, 
εἴ τις προῖοι νύκτωρ. ἔξω δὲ τῆς φά- 
λαγγος εαϊΐοτεβ Τ πτο, ϑδουιρίῦ. πη1110. 
ες Β. τοῦ. 

ἔξω τῆς φάλαγγος] Εἰχίτα οαβίτα, αἵ 
εἴσω φάλαγγος Αρε51]. 2, 15. 

Σκιριτῶν] 1)6 αὐαἱρὰβ ν. δηποί. δᾶ 
τ. 0. 
ΕΠ Π)6 ῬΘΓΘρΡΥ 15. τ] 15. ἸῺ 

δχϑγοῖία [οοαδοπη ΠΙοσατη ἸΟοτι5 δϑβί 
ΟἸΆΤΙΟΥ ἴῃ ΗΙρΡΡρδύοἢϊοο 9, 4. ΞΟΗΝ, 
Ροβύ πος νοοδθυϊαση ᾿ἱπαϊοανὶ 1δᾶοιι- 
Π8ΠΊ. 

4. ἔχοντας τὰ δόρατα] ΤΑ απὶαβ ΟΥ̓. 
ἀς ϑεγνιξαΐθ νο]. 2, Ρ. ὃ5 δα. ἈθιβΚὶ 
εχ Οὐ ἀ6 [δοθαδοιη ΟΠ] ΟΤ ΠΤ ταρτι- 
ὈΠΙοα τοΐοσο : Ὡς ἀπιστίας ἕνεκα τῆς 
πρὸς τοὺς Ἑΐλωτας ἐξαιρεῖ μὲν Σπαρ- 

τιάτης οἴκοι τῆς ἀσπίδος τὸν πόρπακα" 
τοῦτο δὲ οὐκ ἔχων ἐπὶ τῆς στρατείας 
ποιεῖν διὰ τὸ δεῖν πολλάκις ὀξύτητος, 
τὸ δόρυ ἔχων ἀεὶ περιέρχεται, ὡς κρείτ- 

΄ὕ ΄- [τὴ 2 ΄ 

των γε ταύτῃ τοῦ Εἵλωτος ἐσόμενος, 
ἢν ἀπὸ μόνης νεωτερίζη τῆς ἀσπίδος. 
5ΟΗΝ 
τὰ ἀναγκαῖα] Ῥοίϊι8 τἀναγκαῖα, αποᾶ 

Ογτορ. 1, 6, 326. ργδθθουϊ (ἀπο]. 
ἀπιόντας --- ἀπέρχονται Νοΐαηαξ 

τἰγιαβατιθ ΨΥ ΘΓΌΙ ΘΟΠ]ΠΟΙΙΟ, ΠΌΟΤΌΓΙΩ 
ΔἸ το  δίϊο ρογβϑαϑαθῇ πθηπθ ἀπέρχεσθαι 
ΒΟΙΙΡΞΙ5886. ΧΘΠΟΡΠοπίεμῃ Οὐυὑτορ. 2; 4: 
18, πρητι6 παρερχομένους Ἀπδῦ. 2, 4: 
25. ΄0}86 ΤΗΘ]ΙΟΥΕΒ, αὖ 10. 4, 6, 22, 
ἀπήρχοντο, αὖ ΟἸΠΠ68 ΡΓΑΘΌΘηΐ 1101], 
ῬΙῸ αυϊθαβ ἀπιέναι, παριόντας, ἀπῆσαν 
αἸοίαγαβ. αταῦ Χοπορθοη, οαἹ] ἐρχόμε- 
νον ΡτῸ ἰόντα 1]]δΐατη ὐυτορ. 8, 4: 12: 
αὖ ΟἸΧΙ φῥτγαοῖ. δὰ Απδῦ. εα. [1ρ5. ἃ. 
ἘΠ᾿ μ᾽ χσ- 

γυμνάζεσθαι] Ἡετοαοίῃϑ 7, 208, 



οῷ ΒΕΙΡΙΒ. ΠΑΘΕΌΑΕΜ. 

ἢ Εν ᾽ὔ “ 

μονίοις ἔωσπερ ἂν στρατεύωνται' ὥστε μεγαλοφρονεστε- 
᾿ » Χ 5.1» ε Ξ , » ΄ ᾿ 

ρους μὲν αὐτοὺς ἐφ ἑαυτοῖς γίγνεσθαι, ἐλευθεριωτέρους δὲ 
“ 57 7) κ Ἁ δ᾽, ᾿ 5, ὃ ’, 

τῶν ἄλλων φαίνεσθαι. δεῖ δὲ οὔτε περίπατον οὔτε δρομον 
“ ΄- ΕΝ ", δ ε (, ϑ 4 σ΄ Ν 

μάσσω ποιεῖσθαι ἢ ὅσον ἂν ἡ μόρα ἐφήκῃ, ὅπως μηδεὶς 
“ σι ΟΝ , ᾽ Ἁ Α Ἁ 74 

6 τῶν αὑτοῦ ὅπλων πόρρω γίγνηται. μετὰ δὲ τὰ γυμνασια 
ΝΝ - ᾽’ὔ ’ Ψ δ “ 

καθίζειν μὲν ὁ πρῶτος πολέμαρχος κηρύττει" ἐστὶ δὲ τοῦτο 
ο , ’ὔ Ἁ “ Ν ᾿. 

ὥσπερ ἐξέτασις" ἐκ τούτου δὲ ἀριστοποιεῖσθαι, καὶ ταχὺ 
ἐν ,; » ,ὔ 5 7, 9 5 Ἀ 

τὸν προσκοπον ἀπολύεσθαι" ἐκ τούτου ὃ αὖ διατριβαὶ 
7 Χ - ε “- , Ψ 

καὶ ἀναπαύσεις προ τῶν ἑσπερινῶν γυμνασίων. μετὰ γε 
Ν “ “ 7, Ἄν» Ν ΕἸ ἤρΞΞ 

μὴν ταῦτα δειπνοποιεῖσθαι κηρύττεται, καὶ ἐπειδὰν ᾷσωσιν 
δὰ Χ - Ὁ , 53 Σ᾽ ἜΝ, “ σ 

εἰς τοὺς θεους οἷς ἂν κεκαλλιερηκότες ὦσιν, ἐπὶ τῶν ὅπλων 

᾿ 
Ἧ 
1 

' ᾽ 
᾿ 

3 7 

ἀναπαυεσθαι. ὅτι δὲ πολλὰ γράφω οὐ δεῖ θαυμάζειν" 
Φ Ἁ 7 “ 37) 7 

ἥκιστα γὰρ Λακεδαιμονίοις εὕροι ἂν τις παραλελειμμένα 
΄ι ΄- “ 09 7 

ἐν τοῖς στρατιωτικοῖς ὅσα δεῖ ἐπιμελείας. 

ΚΙΕΦΙΕ 
’ Α Ν Ὰ τ τς “-“ « ΄ 

Διηγήσομαι δὲ καὶ Ἣν ἐπι στρατιὰς οΟ Δυκοῦργος 

ξ᾿ ἕωσπερ] ΓΑ τὶ ὅσῳπερ. 
πεστέρους. 
ὑπολύεσθαι ἴ,. 

Ὧ6 [,Δοραδοιη 15 1Π ΟΔΒΕ15 σΟΠίτα 
ΧΟΥΧΘΙΩ ΡΟΒ1015 ΘαῸΙ 61 ΒρΘου]δίο ΘΠ 
τη 55 Έ.Τη ἴδοι ΠΔΥΓΔΏΪΘΙΗ : Τοὺς γὰρ 
ἔσω τεταγμένους τοῦ τείχεος, τὸ ἀνορ- 
θώσαντες εἶχον. ἐν φυλακῇ, οὐκ οἷά τε 
ἦν κατιδέσθαι: ὁ δὲ τοὺς ἔξω ἐμάνθανε, 
τοῖσι πρὸ τοῦ τείχεος τὰ ὅπλα ἐκέετο--- 
τοὺς μὲν δὴ ὥρα “γυμναζομένους τῶν 
ἀνδρῶν, τοὺς δὲ τὰς κόμας κτενιζομέ- 
νους. ΡΙαΐΑΤΟΠ 5 ΠΥΘΟΓΡῚ 6: 2: 
᾿Εχρῶντο δὲ καὶ γυμνασίοις μαλακω- 
τέροις παρὰ τὰς στρατείας, καὶ τὴν 
ἄλλην δίαιταν οὐχ οὕτω κεκολασμένην 
οὐδ᾽ ὑπεύθυνον τοῖς νέοις παρεῖχον" 
ὥστε μόνοις ἀνθρώπων ἐ ἐκείνοις τῆς εἰς 
τὸν πόλεμον ἀσκήσεως ἀνάπαυσιν εἶναι 
τὸν πόλεμον. ΞΟΗΝ. 

5. ἕωσπερ] Βῦδπη 8Ὸ ΤΠππαογαϊαθ 
ἀιβαγρδίαγΩ Βϑθρῖτι παοΐ ΧοπορΒοη. 
“Ὅσῳ ΡΙῸ ἕως ἀθἔο,Ίογα5 Οὐτορ. 5,3; 27. 

μεγαλοφρονεστέρους-] [τὰ μεγαλο- 
φρονεστέρους ΡΙῸ μεγαλοπρεπεστέρους 
ΡῬτδθοιι υθιπδβ ᾿βοογϑίβ Ρ. 289 (Ὁ. 
Μεγάλα νε] μέγιστον φρονεῖν ἐφ᾽ ἑαυτῷ 

μάσσω] [ΑὈ1] ἐλάσσω. 
μεγαλοφρονεστέρους ] ΤΛΌΤΙ μεγαλοπρε- 

6. ἀπολύεσθαι Ν᾽ οϊοΥϊτι8. 

Ηιϑι. (τ: ὁ6..2..20; Ογτορ: 2. 2.5 δἰ 
8101. 

μάσσω 80 Ἠδιητιοῆϊο ἂρυᾶ Μδη- 
500. ρα]. νο]. 2, Ρ. 345 οἵ Φδοοῦ 5810 
Απιπηδᾶν. δά Αἴῃθη. ρ. τό, [μθοίί. 
ΘΟ. Ρ. ΧΙ], τϑϑεταίζαπα οὐϊαπι ὐτορ. 
2, 4.27: ἴῃ ἐλάσσων ἀδργαναΐθτη οταΐ. 
ἡ μόρα ἐφήκη] Γδερργείαιαν 866 

ὙΥ δἰβίκιβ, ψαδηΐατη ρα. τη] 065 (ο- 
{18 Τ]ΟΤΆΘ. 5ΙΠΡῚΠ αἀθιποθρ5. ΘΟ] ΘΟ 
᾿ἴη6 ἃ ἰοὺ σδϑίγΟΥ Τὴ, ἃ 410 ΘΡΎΒΒΒΙ 
βαηί, οοσπρδηΐ. 5ΟΌΗΝ, 

6. ὑπολύεσθαι] Ηίος ααστη 1ῴα αἸΕῚ 
ΠΟΙ Ροίτιοιϊ, ἀπολύεσθαι, ᾳφαοα οἰϑτη 
ΤΘΟΠοΙαν 5 ρΡΟϑαϊῦ 1Π ΠΊΔΙΡΊΏΘ, ΓΘΒ01- 
{πη ἀπὶ ἔογεῖ, οὔδτηϑὶ πο Ἰάθτῃ Π8- 
Ῥεγοῖ νοΐοσιιιϑ. 

πρόσκοπον͵ ΘΆ]1Π1οπ8 ΑΠΌ α58605 1π- 
ἴΘΓΡΙῈ5Β ὧδ ἴα ΤλιΖογ6 Ἰητουρυθία ΠΥ 
Θατη, 4] ἴῃ Απαῦαϑὶ προφύλαξ νοοᾶ- 
ἴα, Δηΐ6 ςαβίγα ροβιίιβ οἵ δα ποβίθχα 
σΟΏνΘΥΒΒ, ἴα δοηέϊηοίίο. ΒΟΉΝ, ὕὉ8α- 
ἴὰυ ἤος νοσϑῦυ]ο ΧοΠΟρηοΟΠη οἰ]δπὶ 
Ογτορ. 5, 2; 6. 

β 
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βασιλεῖ δύναμιν καὶ τιμὴν παρεσκεύασε. πρῶτον μὲν 
γὰρ ἐπὶ φρουρᾶς τρέφει ἢ πόλις βασιλέα καὶ τοὺς σὺν 
αὐτῷ" συσκηνοῦσι δὲ αὐτῷ οἱ πολέμαρχοι, ὅ ὅπως ἀεὶ συν- 
ὄντες μᾶλλον καὶ κοινοβ “. ἦν τι δέωνται. συσκη- 
νοῦσι δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖς ἄνδρες τῶν ὁμοίων" οὗτοι τούτοις 
ἐπιμελοῦνται πάντων τῶν ἐπιτηδείων, ὡς μηδεμία ἀσχολία 
ἢ αὐτοῖς τῶν πολεμικῶν ἐπιμελεῖσθαι. ἐπαναλήψομαι δὲ 
ὡς ἐξορμᾶται σὺν στρατιᾷ ὁ βασιλεύς. θύει μὲν γὰρ 
πρῶτον οἴκοι ὧν Διὲ ἀγήτορι καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἣν δὲ 
ἐνταῦθα καλλιερήσῃ, λαβὼν ὁ πυρφόρος πῦρ ἀπὸ τοῦ 
βωμοῦ προηγεῖται ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς χώρας" ὁ δὲ βασιλεὺς 
ἐκεῖ αὖ θύεται Διὶ καὶ ᾿Αθηνᾷ. ὅταν δὲ ἀμφοῖν τούτοιν 
τοῖν θεοῖν καλλιερηθῇ, τότε διαβαίνει τὰ ὅρια τῆς χώρας" 

καὶ τὸ πῦρ μὲν ἀπὸ τούτων τῶν ἱερῶν προηγεῖται οὔποτε 
ἀποσβεννύμενον, σφάγια δὲ παντοῖα ἔπεται. ἀεὶ δὲ ὅταν 
θύηται ἄρχεται μὲν τούτου τοῦ ἔργου ἔτι κνεφαῖος, προ- 

1. φρουρᾶς [ΘΟ ΠοΟΙ]ΔνΊΙ8. 

1. παρεσκεύασε) 9, 3: ᾿Εκεῖνος τοί- 
νυν σαφῶς παρεσκεύασε τοῖς μὲν ἀγα- 

θοῖς εὐδαιμονίαν, τοῖς δὲ κακοῖς κακο- 
δαιμονίαν. 

ἐπὶ φρουρᾶς) [ἄδτη ρ80}}10 απίθᾶ εἱ 
810] ἐπὶ στρατιᾶς αἸοιῖαν ΒΟῊΝ, [|η- 
ἴτα 8. 11. 

τοὺς σὺν αὐτῷ) ῬΙυΐΆγτο 5 ΑΡΘ5118] 
6. 6, τοὺς τριάκοντα ἡγεμόνας καὶ συμ- 
βούλους γοοαῖ. Οὐοηξ. Ιάϑτη ᾿υγουτρῚ ο. 
25. Χομποόρῇομ Αρθβι]αὶ τ, 7, Ηϊβί. 
ατ. 3. 4; 2, οὖ 101 δηποίαία. ἀΑτὶβίο- 
ἴ6165 ΡΟ]. 2, 7. αἰΐ, ψαοηϊδτη ΤΕΡΊΡ 5 
ΠΟ ΘοΟμἤδογεπί [,8οΘΔΘΙΠΟΗ1: Διό- 
περ ἐξέπεμπον συμπρεσβευτὰς τοὺς 
ἐχθροὺς, καὶ σωτηρίαν ἐνόμιζον τῇ 
πόλει εἶναι τὸ στασιάζειν τοὺς βασι- 
λεῖς. 5ΟΗΝ. 

τῶν ὁμοίων] ϑυπί 4] ἀαἸ561ρ}:- 
Ππᾶ86 ΡΙ]ΙσαΘ δαάβαθ δὰ ΠΟΠΟΥΘΒ 
ΟΠΏΠΕΒ ΔάξρΊγατα Ῥοίθγδηΐ, 56] ποη- 
ἀσπτη δα πηδρΊβίγαϊι πη 8] 1] 61 ὑΓΟ- 
νεοῖ. ὍΝ. ΨΥ. ΗἩδεδπη. ἀπῇα. 

ὌΝ ἐπ: 10 τούτοις ΒΡῚ ΤΟρΡΊΒα 6. σΟΙΩ ΠΡ 18. 
5ΟΗΝ. τον, 

2. ἀγήτορι] 1. 6. ἡγεμόνι, ἃ 0 ᾿πἰ- 
ΕἸ ΤῊ ΓΘΓΌΤΩ. ΟΥΠ ΠῚ, οὔσῃ Ἔχ ρβα!10- 
ὨΌΤΩ Ὀ6]Πσάγιιπα ἀαοιϊίαγ. Ξ5ΟΗΝ. 

καὶ οἱ σὺν αὐτῷ γεϑεξαδγαμη δα ΑΠπδ- 
Ὀ8515 βα. [105. 8. 1826, ρΡ. 181, οὐ ροϑί 

ΤΌΣ] φρουρᾷ. 2. οἱ] ΓΌΤῚ τοῖς. 

τη ἃ. Ὁ. Του 5 ΜΙ π|561 ΡΉ110]. δία τ. 
γΟ]. 2, Ρ. 64. Οὐπία]! δαΐθπι ἀπδῦ. 2, 

΄ , 

2,1: Φαλῖνος μὲν δὴ ὠχετο καὶ οἱ σὺν 
» ΕΣ { ἈΝ » ΄ ἈΝ 

αὐτῷ 14: Καταβὰς ἐθωρακίζετο καὶ 
οἱ σὺν αὐτῷ" 5, 2, 20: 
φεύγει. 

καὶ οἱ σὺν αὐτῷ] Υ. ϑοπηριάον. δα 
5. 1.’ 

πυρφόρος] ΝΙΟΟΙΪαῖιβ ΠΑ ΠλΔΒΟΘΠΤΙΒ 
5ΤΟΌδ6Ὶ ΕἸ. .44:.41, νΟ]. 2, ἢ. 228: Ὅταν 
δὲ στρατεύωνται “ἔξω χώρας, πῦρ ἀπὸ 
τοῦ βωμοῦ τοῦ ἀγήτορος Διὸς ἐναυσά- 
μενος ὁ πυρφόρος λεγόμενος σύνεστι 
τῷ βασιλεῖ ἄσβεστον αὐτὸ τηρῶν. Ηε- 
ΒΥΟΒΙαΒ: Πυρσοφόρος, ἀγγεῖον εὐμέ- 
γεθες, εἰς ὃ ξύλα ἐτίθεσαν πεπυρωμένα, 
ἢ ὁ τὸ πῦρ φέρων ἀπὸ τοῦ πρώτου 
βωμοῦ ἐπὶ τὰ ὅρια καὶ φυλάττων μὴ 
ἀποσβεσθῆ. ΒΟῊΝ. 

αὖ θύεται] πες 5πΐ διαβατήρια ἴῃ 
Ηιπε στ τις Ὁ πον ΤΟΤΕ ΑΠΣΩΣῚΣ 
5ΟΗΝ. 

8. καλλιερηθῇ 1 ΝΊΞΙ πο ααοαᾷο, αὖ 
5: 2. καλλιερήσῃ ΒΟΤΙΡΞΙΣ. 

διαβαίνει τὰ ὅρια τῆς χώρας] ϑ΄πη1- 
Π|ῈῚ τὰ ὅρια ροϑβί διαβαίνειν τοραύταῦ 
Οὐγεοῦ 2. εἴτ ἢ 9. ὉΠ. ἘΠῚ ὍΠΗΙ 
Ῥοϊεγαύ, αὖ ἢϊς τὰ ὅρια τῆς χώρας, ηα188 
ἀεἸεῦ Οοθεΐαβ. 

παντοῖα] (οπῇ, Ἰηἴτα 5. 8. ῬΙαἰΔΥΟὮΙ 
Τιγα. 6.22, Ῥαιββηΐδα 9, 13; 4. 5ΟΗΝ. 

Ε)] 

᾿Ἐξαναστὰς 
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94 ΒΕΙΡΟΒ. ΤΑΘΟΒΌΑΒΜ. 

4 λαμβάνειν βουλόμενος τὴν τοῦ θεοῦ εὔνοιαν. πάρεισι δὲ 

περὶ τὴν θυσίαν πολέμαρχοι, λοχαγοὶ, πεντηκοντῆρες, 

ἐνωμόταρχοι, οἱ τοῦ σκευοφορικοῦ ἄρχοντες, καὶ τῶν ἀπὸ 
ςτῶν πόλεων δὲ στρατηγῶν ὃ βουλόμενος" πάρεισι δὲ 
καὶ τῶν ἐφόρων δύο, οἱ πολυπραγμονοῦσι μὲν οὐδὲν, ἣν 
μὴ ὃ βασιλεὺς προσκαλῇ᾽ ὁρῶντες δὲ ὃ τι ποιεῖ ἕκαστος 
πάντας σωφρονίζουσιν, ὡς τὸ εἰκός. ὅταν δὲ τελεσθῇ τὰ 
ἱερὰ, ὃ βασιλεὺς προσκαλέσας πάντας παραγγέλλει τὰ 
ποιητέα. ὥστε ὁρῶν ταῦτα ἡγήσαιο ἂν τοὺς μὲν ἄλλους 
αὐτοσχεδιαστὰς εἶναι τῶν στρατιωτικῶν, Λακεδαιμονίους 

6 δὲ μόνους τῷ ὄντι τεχνίτας τῶν πολεμικῶν. ἐπειδὰν γε 
μὴν ἡγῆται βασιλεὺς, ἢν μὲν μηδεὶς ἐναντίος φαίνηται, 
οὐδεὶς αὐτοῦ πρόσθεν πορεύεται πλὴν Σκιρῖται καὶ οἱ 
προερευνώμενοι ἱππεῖς" ἢν δέ ποτε μάχην οἴωνται ἔσε- 
σθαι, λαβὼν τὸ ἄγημα τῆς πρώτης μόρας ὁ βασιλεὺς 

4. πεντηκοντῆρες] [ΑΌΤΙ πεντηκοστῆρες. 
ξένων στρατίαρχοι, στρατοῦ. 

4. ξένων στρατίαρχοι] ἐνωμοτάρχαι 
Οοθοίβ Ρ. 735. αὖ ἐνωμόταρχοι ΟῚ 
566 ΠῚ α186. πῖο ργϑθοθάπηΐῦ ΠΟΠΊ]Ώ1- 
Ῥῃ5 σοΟΠ] ΠΟΙ ϑαηῦ Βυρτα 11, 4; οἵ 
αρυᾶ ΤΠππογά, 5, 66, 3, Ὁ] τα]6 ἐνω- 
μοτάρχαις, αποα νἱλατη ποίαν! δα Ογ- 
ΤΟΡ. 6, 3, 6, οὖ ἁποῦ αυϊάθηη ἸΟΟ18 
ΑΠπαῦ. 2, 4, 21; 4; 3; 26, (0]110 110 ῈΥ 
ορύτημβ Ὁ. 886 ργϑοϑίοθυθ, δἷϑὶ τηϑρ- 
ΠῈ5. οδϑῦ ΠὈΥοσαπ ἀραὶ ΟἸηΠ68 (Ο0η- 
ΒΘΏΒΙΙΒ 1 [ουηδ, ΑΙ (ΘΓ αὐγ8., ΠῚ ΠΙ]ΟΥΆΙΉτι5 
ααοα πο βαρροϑιίαπι ξένων στρατίαρ- 
χοι, ΨΘΥΊΟΥΘΠῚ πἰταστῖιθ οἱ; 1.16 γϑβι- 
ἰπὰθπαάδηη Ρῥτόῦογα νἹἀθίαν ἐνωμοτίαρ- 
χοι. Νδι οἱ δ στρατιὰ [ογτηδίυγ 
στρατίαρχος, στράταρχος γΘΙῸ 8Ὁ 
στρατὸς, 18 ἐνωμοτίαρχος ΔὉ ἐνωμο- 
τία, ἐνωμόταρχος 8Ὁ ἐνώμοτος, απο 

ΠΟῺ ΦΟΏΨΘΏΪΌ, ὨΪ5] ἐνωμοτίας ΥἹΓΊ 51η- 
ΘὟΪΙ αἸΟ.] δα ηΐ ἐνώμοτοι. 

στρατοῦ σκευοφορικοῦ ἄρχοντες] Ηος 
αυοαᾷθ Π1Π1]1 εϑὺ οἵ Ἰῃ οἱ τοῦ σκευοφο- 
ρικοῦ ἄρχαντες ταυτιϊαπά πη, τπὖ σΟὨ]ΘοΙΐ 
Οοδοίαβ Ρ. 7235. οἴβϑι ἤδβο [ὈΥΤη8 πὰ]- 
115. ἐδ ἢά9] γε] δρυὰ ῬοΪνΌτπη, τὸ 
σκευοφόρον ΜΕ] τὰ σκευόφορα ἀϊςθη- 
ἴ6Π|, αὖ ΧοΠΟΡἤοη. 

τῶν πόλεων] (τη ροϑί στρατοῦ 
σκευοφορικοῦ ἄρχοντας ΠΟΙΠΊΓΊΘΙΠΟΙΘΗ- 
ἴα, νχ ᾿Ιοοῦ πόλεις συμμάχους 1πί6]- 
ἸΙρΈΓα, 564 ροίϊα5 ουτη Ν ΕἸβΚῖο πόλεις 
τῶν περιοίκων, 46 αυἰθὰ8 116 δα ΗΙβί. 

ἐνωμόταρχοι, οἱ τοῦ] ΓΛΌΤΙ 
6. ἡγῆται ὁ βασιλεὺς «πηΐ. οἱ ΑἸά. 

αυ. 3, 3.0. 5ΟΗΝ. 
5. ὅταν τελεσθῇ τὰ ἱερὰ] δύ Ἰάθπη 

αποά 5. 12, καλλιερηθῆ. (ἝὐἋἹ εοπίτα- 
τατη οὐ τελέθει Απαῦ. 6, 6, 46, εἷ 
Δραα Οδποχηδύτχῃ [56 01] Ῥ͵ΔΘΡ. ΞΕ; 
Ῥ. 222 Α: Οὐκ ἦν καθαρὸν ἐκ γένους 
Αἰπύτου τὸ ἱερεῖον, ὅθεν ἀτέλεστα Μεσ- 

σηνίοις εἶναι. 
παραγγέλλει] ΤΟΥ αἸά65 Ρ».66: Βα- 

σιλέως γὰρ ἄγοντος ὑπ᾽ ἐκείνου πάντα 
ἄρχεται" καὶ τοῖς μὲν πολεμάρχοις αὐτὸς 
φράζει τὸ δέον, οἱ δὲ τοῖς λοχαγοῖς, ἐκεῖ- 
νοι δὲ τοῖς πεντηκοντῆρσιν᾽ αὖθις δ᾽ οὗτοι 
τοῖς ἐνωμοτάρχαις, καὶ οὗτοι τῇ ἐνωμοτίᾳ" 
καὶ αἱ παραγγέλσεις, ἢ ἦν τι βούλωνται, 
κατὰ τὰ αὐτὰ χωροῦσι καὶ ,Ταχεῖαι ἐπ- 
ἔρχονται" σχεδὸν γάρ τι πᾶν πλὴν ὀλί- 
γου τὸ στρατόπεδον τῶν Λακεδαιμονίων 
ἄρχοντες ἀρχόντων εἰσὶ, καὶ τὸ ἐπι- 
μελὲς τοῦ δρωμένου πολλοῖς προσήκει. 
5ΟΗΝ. Αρυᾶ Τπαογαϊάθπι περιέρ- 
χονται (οὈείτᾳϑ Ρ. 735.» ΕΧ Θοη1π6 ρ] 18 
ἢϊς δχοιάϊβδθ σοη]οῖῦ, δα απαθ τοΐεγα- 
ἴυγ ὁρῶν ταῦτα. 

αὐτοσχεδιαστὴ) ἢ ΧΟΠΟΡΠΟΠΙΙΒ 
Λακώνων πολιτείᾳ οἰΐαὶ ῬοΟΙὰχ ό, 
122. 

τῷ ὄντι τεχνίτας τῶν πολεμικῶν 
Τιοηγβ. Απΐ. ἤοτη. 2, ὉΠ: Παρὰ ᾿Αλ- 
βανῶν ἄνδρες συχνοὶ στρατιῶταί. τε καὶ 
ὑπηρέται καὶ τεχνῖται πολεμικῶν ἔργων. 
1)6 τῷ ὄντι ν. τῇ Ηιϊϑύ. αν. 79. 2,9 
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ἄγει στρέψας επὶ δόρυ, ἔστ᾽ ἂν γένηται ἐν μέσῳ δυοῖν 
7 μόραιν καὶ δυοῖν πολεμάρχοιν. οὗ. δὲ δεῖ ἐπὶ τούτοις 
τετάχθαι, ὁ πρεσβύτατος τῶν περὶ δαμοσίαν συντάττει: 
εἰσὶ δὲ οὗτοι ὅσοι ἂν σύσκηνοι ὦσι τῶν ὁμοίων, καὶ μᾶν- 
τεις καὶ ἰατροὶ καὶ αὐληταὶ οἱ τοῦ στρατοῦ ἄρχοντες, καὶ 
ἐθελούσιοι ἦν τινες παρῶσιν. ὥστε τῶν δεομένων γίγνε- 

8 σθαι οὐδὲν ἀπορεῖται" οὐδὲν γὰρ ἀπρόσκεπτόν ἐστι. μάλα 
δὲ καὶ τάδε ὠφέλιμα, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἐμηχανήσατο Λυκοῦρ- 
γος εἰς τὸν ἐν ὅπλοις ἀγῶνα. ὅταν γὰρ ὁρώντων ἤδη τῶν 
πολεμίων χίμαιρα σφαγιάζηται, αὐλεῖν τε πάντας τοὺς 
παρόντας αὐλητὰς νόμος καὶ μηδένα Λακεδαιμονίων ἀστε- 
φάνωτον εἶναι" καὶ ὅπλα δὲ λαμπρύνεσθαι προαγορεύεται. 
3 “- ὔ Υ 3 7 Ν 

ἔξεστι δὲ τῷ νέῳ καὶ κεκριμένῳ εἰς μάχην συνιέναι καὶ 

6. στρέψας] ΤΑὉτὶ συστρέψας. 8. μάλα (ἰἀϑί4110. [ΠΌΤ] καλά. 

6. συστρέψας) Ἐλθὲ Ρ΄Ὸ ΒΙΠΡ]|166 
στρέψας δῦ ρΙῸ ὑποστρέψας. (ὑοη- 
{Γᾶ ἀναστρέφειν αἸϊοιαν Η180. αν. ὦ 
ιδ: ᾿Αναστρέψαντας ἐκέλευε τοὺς ἀπ᾽ 
οὐρᾶς εἰς δόρυ ὄπισθεν τῆς φάλαγγος 
ἡγεῖσθαι πρὸς αὑτόν. ΒΟΉΝ, ΒΕΡ8ι 
στρέψας, αὖ νο]υογαῦ ΜοτΙιβ, εἴ ρῖὸ 
συστραφέντες ΑΠδΌὉ. 1, το, ύ, οχ 110 115 
γοϑαϊιπ) στραφέντες. ᾿Αναστρέψαν- 
τας ἐπὶ δόρυ ΧΕΠΟΡΏΟΠ αἰχ!ῖ οἰϊδ πη 
ΑΠΔΠ0. 4: 3» 209, Εἴδὶ ΒΩ ρΡ]θχ 1118 απο- 
46 ἸΟΟΙΒ δρίϊαβ ν]ἀθδίαγ, ΡΓῸ απὸ 
ἐπιστρέφειν ῬΟΊΥθ1ι5 εὐ ΠΙΟΠΥ 5118. 

ἡ. τῶν περὶ δαμοσίαν͵ Ν'΄. δηπού. δα 
Ηιϑί. στ. 4. 5.8; 7.4. Τράπεζαν να] 
σκηνὴν 1Π16]]101 ΔηΙτηΔα νοῦ ΟΠ ΕΙα. 

ἰατροὶ] [)6 Θραγίδπουιιπη τα θα]ο}8 ν. 
Βοροκῃ. Οὐτρ. [Π80Γ. νῸ]. 1, Ρ. 611, 
1 τιἰτέ ἀα ΗἸρροοτζαῖ. νο].1, Ρ. 6. Ἰατροὶ 
ἸῺ ΘΧϑοΐπι πηθιηουδηΐαν ΑΠΔ}00.23,.4.20; 
Ογτορ. 1,6. 15. 

οἱ τοῦ στρατοῦ ἄρχοντες] ΟΘΠΙ5 
Ψ]]Π]ΟΥῚΒ ΓΩΪΠΙΒΌΘΙΙ ΘΟΙΩΤΠΘΙΏΠΟΓΆΒ56 ροϑβί 
ἰατροὺς εἰ αὐλητὰς νἹἱαθίτ1 ΒΟΙΙΡΙΟΥ. 
Ροϊγβεθῃ. 1, το: Οἱ μὲν αὐληταὶ τοῖς 
αὐλοῖς ἐμπνέοντες ἡγοῦντο, οοπΐετί Ηδά- 
5115. ΝΙΟΟΪ]διΒ δα 5. 2 εἷΐ., μάντεις--- 
αὐληται, οἷς ἐν ταῖς μάχαις ἀντὶ σαλ- 
πίγγων ἀεὶ χρῶνται. ὥρα 5Βαηΐ Ρ]υΓα 
ἸΏ ΤῈ 1187] οὖ σΔΒΙΓΘΏ51 [,ϑοραδθιηο- 
ΠΙΟΓαπΏ ψοσϑῦ]α ΟὈΒουγα, νϑὶαΐ 1 
αυοα μαρεῦ Ηιβῦ. αγ. 6, 4. 14: ᾿Επεὶ 
ἀπέθανε Δείνων τε ὁ πολέμαρχος καὶ 
Σφοδρίας τῶν περὶ δαμοσίαν καὶ Κλεώ- 
νυμος ὁ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ οἱ μὲν ἵπποι 
καὶ οἱ συμφορεῖς τοῦ πολεμάρχου κα- 

λούμενοι, οἵ τε ἄλλοι οὐ οοἴ. ἈΌῚ 4Ὁ] 
δ1ηὗ συμφορεῖς πολεμάρχου Ἱρ᾿ ΠΟΥ ΆΠΊΙΙΒ. 
ϑεα εϑῦ ρίοββα θυ : Παράφορ- 
μα, ἀρχή τις τῶν συνεξιόντων βασιλεῖ, 
486 18] 8α συμφορεῖς, οοτία Δα ΤΟΙ 
τα] ἀτοτη ΤΟ Δο  ΟὨἸΟΤ τὴ βρεοῖΐδί. 
5ΌΗΝ. ΑἸμπιά Π]|1ὰ85 νοοᾶθ}} οχϑιη- 
ΡΙαμ) εχ Η!ρριδίτ. Ρ. 3; 4, ὉΌΣ ά6ΠῈ 
6588 ν] ἀδῸΓ ΠΡΡΙΕ ΘΡΟΠΒοΥ, δἰΐα}} 8α 
65. δΙΘΡΒ. γ0]: 7: Ρ- 2051. 

8. ὁρώντων ἤδη] ΡΙαἴατομυ8 ΠΘΟΓΡῚ 
6.22 : Ἤδη δὲ συντεταγμένης ἅμα (Βοο 
ΕΧ ΒΘαπθη 118 ΓΘΡΘΕ τ πα νἱἀδίαγ. ἴ.. 
12.) τῆς φάλαγγος αὐτῶν καὶ τῶν πολε- 
μίων παρόντων [ὁρώντων γα]οοῦ.]} ὁ 
βασιλεὺς ἅμα τήν τε χίμαιραν ἐσῴφα- 
γιάζετο καὶ στεφανοῦσθαι παρήγγειλε 
πᾶσι καὶ τοὺς αὐλητὰς αὐλεῖν ἐκέλευε 
τὸ Καστόρειον μέλος" ἅμα δ᾽ ἐξῆρχεν 
ἐμβατηρίου παιᾶνος. ΘΟΗΝ. 

χίμαιρα] Ῥαυδβδηΐδθ 9, 12; 4: Τοῖς 
βασιλεῦσιν ἐς τὰς ἐξόδους πρόβατα 
εἵπετο θεοῖς τε εἶναι θυσίας καὶ πρὸ 
τῶν ἀγώνων καλλιερεῖν" ταῖς δὲ ποίμ- 
ναις ἡγεμόνες τῆς πορείας ἦσαν αἶγες" 
κατοιάδας οἱ ποιμένες ὀνομάζουσιν αὖ- 
τάς. Θδδουποίατῃ ἢϊ τῇ ᾿Αγροτέρᾳ, υἵ 
Χρη. δῖ. αν. 4,2. 20. Ἀβ]δηιβ Υ. 
Ἡ. 2,25. Οὐοηΐ. Ν]οκεη. δά Ἠετο- 
ἀοίυατῃ 6, τοῦ. Ρ]υΐαγοθ8 ΜγΟΕΙΙ. 
6. 22: Θύει «γὰρ ἐν Σπάρτῃ τῶν ἀπο- ᾿ 
στρατήγων ὁ μὲν δι᾿ ἀπάτης ἢ πειθοῦς 
ὃ βούλεται διαπραξάμενος βοῦν, ὁ δὲ 
διὰ μάχης ἀλεκτρυόνα. 5ΟΗΝ. 

κεκριμένῳ εἰς μάχην συνιέναι] Ζευ- 
15 Ἰοοιπὶ Ρ]αΐαγο ἢ! ΓΥΘΌΥΡῚ Ο. 22, 

Ὦ 2 
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Ἁ “Ὁ 

ο φαιδρὸν εἰναι καὶ εὐδόκιμον. 

ΒΕΙΡΌΒ. ΠΑΘΟΒΌΑΞΒΜ. 

ἊΝ 7] Ἁ ΄" 

καὶ παρακελεύονται δὲ τῷ 
5 ’ 2. Ο ’ Ν ε ’ “ Ν 

ἐνωμοτάρχῳ᾽ οὐδ᾽ ἀκούεται γὰρ εἰς ἑκάστην πᾶσαν την 
9 ,ὔ δα (Εἰ 3 , »᾿ [σέ Ἁ “ 

ἐνωμοτίαν ἀφ᾽ ἑκάστου ἐνωμοτάρχου ἔξω: ὅπως δὲ καλῶς 
το γίγνηται πολεμάρχῳ δεῖ μέλειν. 

ο ἊΝ ΄“- 

ὅταν γε μὴν καιρὸς δοκῇ 
εἶναι στρατοπεδεύεσθαι, τούτου μὲν κύριος βασιλεὺς, καὶ 

τοῦ δεῖξαί γε ὅπου δεῖ τὸ μέντοι πρεσβείας ἀποπέμπεσθαι. 
ν , Ἀ , Ω Ὁ ὦ , ν Κ 

καὶ φιλίας καὶ πολεμίας, τοῦτ᾽ αὖ βασιλέως. καὶ ἄρχονται 
Ν ͵ 9 Ν ,ὔ σ“ ,ὔ “ 7 “Χ 

τι μὲν πάντες ἀπὸ βασιλέως, ὅταν βούλωνται πρᾶξαί τι. ἣν 

1ο. κύριος Β. οὕ τηὰρὸ (Ὁ. λυκοῦργος 1,. 

σοΙηραΐανιῦ : Διὸ κομῶντες εὐθὺς ἐκ 
τῆς τῶν ἐφήβων ἡλικίας μάλιστα περὶ 
τοὺς κινδύνους ἐθεράπευον τὴν κό- 
μην λιπαράν τε φαίνεσθαι καὶ διακε- 
κριμένην. ἴπαδ δσοπ͵]δοϊῦ βου θη τη 
κεκριμένῳ κόμην. ἴάδτῃ Ρ] ἰδ ἢ λιε- 
παρὸν ΤϑοίΘ οὐτὴ ΧΘΠΟΡΠοπίθο φαιδρὸν 
σοτηραΓαΐ, οὐ Ἰαπαδί [)οΥν1}}. δα ΟΒα- 
τ οηθῖη Ρ. 5; 4 4.60ό. Υ εἰβἰκίιαβ. καὶ 
κόμην διακεκριμένῳ σΟΠ͵ ΘοΙῦ. 5ΟΗΝ. 
Ἔξεστι δὲ τῷ νέῳ λιπαρῷ καὶ τὰς 
κόμας διακεκριμένῳ᾽ εἰς μάχην ἰέναι Οο- 

Ὀθίαβ Ρ. 725. 
9. εὐδόκιμον] ῬΘΟυ]1Α115. οϑῦ ΠΟΙϊΟ 

ψ ΘΔ} ἴῃ ΠΟΟ Ἰοοο, αΠ18Π| ΠΟΙ 8886- 
αυογ. 5ΟΗΝ,. Ηδος αὐοαὰθ ἰδοπηοβα 
6586 Οδβίθησις ᾿ἰρβυτη φαιδρὸν καὶ εὐδό- 
κιμον ρῬοϑβύ κεκριμένῳ οὖ Ἰπδρίθ πὶ 
ἩΠ5 σοπ)αποίατη ἔξεστι. Νξο Βθ6 ᾳΘΏ- 
118 ΠΪΒῚ Οἴτ 8115 ΠΟ. ΟἸΏ]5515. 60- 
δου θηΐ. 

παρακελεύονται] ΟΠ] ΠΟῚ δΔρρΡᾶ- 
τοῦ αὰοὸ τοίθγαίαν Ρ]Ὲγ8115, ᾿ΠΠη101- 
σαι τοϑύϊαϊ νο]αϊ Ζϑιιηῖτι5 ροηάθη- 
ἴοτα 80 ἔξεστι ργδθοθαθηίθ. [ἰῳοοτιΠ] 
1ὅα. ἸηἰοΥργθίδίαι : αΐφιθ ργαρίογοα α6- 
7776 (φιιαθ ἃ γορθ ϑ8ιμι ἡπιρογαΐα) αὐ 
αἰμοίογθην ηιαμηρι : π66 δηΐην ἃ 511- 
σι απμοίογίθδιι5, ψιὴ γ, θωΐγθηνδ ραγ- 
ἐϊδιιδ διέ οογδίνέιί, αὐαὐγὲ ροϑϑιηνέ 
067 ἐοΐμην ψιιθηγχιθ ηιαμριζιγαη. (ὑδ- 
ΤΩΘΥΔΥ5. νου : Ρ96γΥ ἐοέαηι οοπογέθηι 
ποῖ, δῳρομαίγ ροϑδιηΐ 7ιδδα ἃ 5)ηγουζδ 
οαφοορία αμοίογο. ΜΝ οΙδκιαβ ἴα: δέ 
αοοἰαηιανέ οέλαηι ( 706,65) Θηοηιοίαν - 
οἶαθ: ἨΘηΊΘ θηΐην 267 {10} :Θη 16 
μιαγρεζγη, ἐοίιηι οααιιοϊλιγνἔμ ἐηιρ6- 
γαΐία αὖ τὐιοφιοηιθ ϑημομιοίαγοία τη 
 οηίθ οοἰϊοοαίΐα. Ααἀαϊ Ἰηΐογργοίβ- 
ΟΝ. οατι88 Ὦδθ6Ο : ΝΝΙΤαΙ στη 60]]068- 
θδηῦαν ἀπὸ ΟΥ̓η6 ἃ ἱτοπίθ δα δχίγο- 
ΤΠ ΠῚ ΔΡΊΩΘΗ Ρ] 165 ΘΠΟΙηΟὔ86, 1Ι, 4. 
Ἰίδαθθ ΠΙΒῚ ΡΥΙΠΊ5. ΟἸΠἰ τη, Οογίθ 

Ροϑβύ πεντηκοντῆρα δΔιιϊ λοχαγὸν 5[εϊ! πη 
σΟ]]οσαΐα8. ογαΐ ἐνωμοτάρχης ; 5686 ἀ6- 
ἸΠΟΘΡΒ ἰοθ0 25 8118 Ἰΐθιῃ, δ ἰθὺ βὸ 
411ὰ8 ἐνωμοτάρχης. ΕἸ οΘΧίΓΘΙΠΙ ΠΟᾺ 
Ροίεγαπί δχϑιαϊγ αἸοΐα Ῥγτη]. ΠΕ ρῸ 
Θοο]διηδ δ ηὖ τη}]1065 ἐνωμοτάρχῃ (61η- 
Π6Ρ5 οὕτῃ 5118 οοἸ]οσαῖο. ΜΊΠῚ ποη 
Ἰχαθύ ; ββα πος γἱαθ0, 81 ΒΘη8185 1π6ϑ8 
15. θη ὟΝ δἰ βἰτ1ὰ5. ν ] αἱΐ, δἰ θη Ρ]ΔΠ6 
Ἰοσο ἢϊο Βα] πρτιηίαῦ 68 4086 Βαργᾶ 
Ροϑὲ 8. 5ὶ δυϊ 85. 7 ᾿ΙΠ56}1 ἀδθθρδηΐ. 
Ἰ)ειπμαθ νοῦς πηϑηϊοβίο νι]οϑα βαηΐ, 
αδ6 ποῖο ἰθηΐαγα δ51} δηΐθα 8 ΠῚ 
ὧδ. βοῆβὰ Ἵσοηϑβίθί δ᾽ ὰπᾶθ. ΥΥ δἰ βκι5 
ἰδτήθη ΘΟΠ]]ΟΙΘ "α΄ ἀφ᾽ ἑκάστου τοῦ ἔξω 
ἐνωμοτάρχου. ΒΟῊΝ. δες αυοηὰθ 
σγανῖῖοι ἀδργανδίδ, οὖ αὖ Βαρταᾶ αἸοίατη, 
8 ρογ πα ππὰπο ἴῃ ρΥδθοθα θη θι5 
ΓΘίογθπαδ. 

1Ο. τοῦτ᾽ αὖ βασιλέως] Ἐδείδ. νἱ]- 
ἄατὴ Ἰοοὶ να ὙΥ ΘΙΒκι8, σποα ἀγσιῖΐ 
Θἴ8πΠΔ ρϑυοα δανογβαίῖνα μέντοι. 
(ὐΟπήοἱ  ᾿στύιι τοῦτ᾽ οὐ βασιλέως, ἀλλ᾽ 
ἐφόρων. ϑυϑρ!οίϊοποιη ἢγπηδῦ σοτηρα- 
Ταῖ]5 Ἰοςοῖὶβ Η!βύ. τ. 2, 2, 12, 12: 2 
4, 388. Ἶπῃ βδϑηάβθπ οοπ͵θοίαγαπι ἰη- 
οἰαιί ΗΠεοἰπαοτῆϊιβ, ΞΟΗΝ, Βασιλέως, 
Οἱ Ταραρσμπεῦ οὔϊδπι ποῦ ΑἸΟΙΓΙ 5. 11, 
ΤΘΡῚ ΠῚ] Π]51 ἱερεῖ οἴ στρατηγῷ 6556 
ἸΙο]586, ὈΥΟΡίΟ ΒΘ] θη5 βασιλέως 
ΒΟΙΙρΡ510 ΠΌτατὰΒ. ὑγῸ ἐφόρων, 46 αα]- 
Ὀπ8 5. 5. ΑἸ ογαπη αὶ ὑπο! ΜΌ]]ΘΓαΒ 
1 ογ. νο]. 2, Ρ. 100, 2, γϑοίϊπαϑ πος ἰοθο 
1ἴΐα, ΘοΥγθοῦο αϑαγαβ οὐϑῦ, ἈΌ1 ἀ6 θρῃο- 
ΤΟΥΙΠῚ ρὶύ ροίοβίαϊθ, ᾿. 117. 

ἄρχονται---ἀπὸ] ΡΠ] ΘΙΡ 5 σατη νοΥ- 
ἰογθί αέφιοθ γοσθην οηνη65 ααἰοιμν, ζ6α- 
Ὠἶἷο νἹαθθαύαγ βουιρύππι 16 σ1556 ἔρχον- 
ται---ἐπὶ βασιλέως. ΒΟῊΝ. ΟΘπυοὰᾶ 
ἐπὶ βασιλέα αἰοσοῃ άπ οὐαί. 566 Π1Π1] 
᾿νὰ]ο βουιρύαγαθ ῬΥδ 6516}: 1Π βΕΙΓ ον 
ἔλθῃ. ΑἸύθγατη ἀϊοίατη τ΄ Ογτγ. 1, 5. 6 
Ἵὔ Ήρχετο πρῶτον ἀπὸ τῶν θεῶν. 



ΘΑ ΡΟ ΨΥ. Θ᾽ 

3 2 Ν « ΄-“ « 

δ᾽ οὖν δίκης δεόμενός τις ἔλθῃ, πρὸς ἑλλανοδίκας τοῦτον ὃ 
ΕΝ Ά ΄ὔ ὧν ΒᾺ 

βασιλεὺς ἀποπέμπει, ἢν δὲ χρημάτων, πρὸς ταμίας, ἣν δὲ 
ο Ν 

'ληίδα ἄγων, πρὸς λαφυροπώλας. οὕτω δὲ πραττομένων 
΄ 5» Α γ) ΒΥ ͵7] » ἊΝ ΄ ὌδΟ 

βασιλεῖ οὐδὲν ἄλλο ἔργον καταλείπεται ἐπὶ φρουρᾶς ἢ 
ε ἴω 5 “-“ ἊΝ Ἀ 

ἱερεῖ μὲν τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς εἶναι, στρατηγῷ δὲ τὰ πρὸς 
ἈΝ » 

τους ἀνθρώπους. 

᾿ὐ Φιοτ ΤᾺ, 
» 7 ΨΜ ΕῚ ΄“ “7 ΄ν ς 

Εἰ δέ τίς με ἔροιτο εἰ καὶ νῦν ἔτι μοι δοκοῦσιν οἱ 
Λυκούργου νόμοι ἀκίνητοι διαμένειν, τοῦτο μὰ Δί᾿ οὐκ 

2 ἂν ἔτι θρασέως εἴποιμι. οἶδα “γὰρ πρότερον μὲν Λακεδαι- 
μονίους αἱρουμένους οἴκοι τὰ μέτρια ἔχοντας ἀλλήλοις 

συνεῖναι μᾶλλον ἢ ἁρμόζοντας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ κολα- 
’ὔ Ἷ Ων ΄ Ἁ 5 » Χ 

3 κευομένους διαφθείρεσθαι. καὶ πρόσθεν μὲν οἶδα αὐτοὺς 
7] 7 » “ 5 ΥΨ Ὰ 

φοβουμένους χρυσίον ἔχοντας φαίνεσθαι, νῦν δ᾽ ἐστιν οὕς 
7 ΄“- - ἊΝ ᾷ 

4 καὶ καλλωπιζομένους ἐπὶ τῷ κεκτῆσθαι. ἐπίσταμαι δὲ καὶ 
“ ’ ν ’ὔ 3 

πρόσθεν τούτου ένεκα ξενηλασίας γιγνομένας καὶ ἀποδη- 
μεῖν οὐκ ἐξὸν, ὅπως μὴ ῥᾳδιουργίας οἱ πολίται ἀπὸ τῶν 
ξένων ἐμπίμπλαιντο: νῦν δ᾽ ἐπίσταμαι τοὺς δοκοῦντας 

7, ΟΣ » , ς ΄, 7 ε "» 

πρώτους εἶναι ἐσπουδακότας ὡς μηδέποτε παύωνται ἀρμο- 
ἅν Ὁ τς 7 Ν᾿ Ἁ σ » “- σ 32) 

5 ζοντες ἐπὶ ξένης. καὶ ἣν μὲν ὅτε ἐπεμελοῦντο ὅπως ἄξιοι 
3 ε ΄- ΄- Ἁ Χ ΄σ ’ νὰ 

εἶεν ἡγεῖσθαι: νῦν δὲ πολὺ μᾶλλον πραγματεύονται ὅπως 
3) Ἃ 7 27 7 37 ΄“- ε 

ὁ ἄρξουσιν ἢ ὅπως ἄξιοι τούτου ἔσονται. τοιγαροῦν οἱ 
σ , Ἁ δ ᾽ , ΣᾺ 7 
Βλληνες πρότερον μὲν ἰόντες εἰς Λακεδαίμονα ἐδέοντο 

5 ΄“- - ΄ Ὁ ς ἴω ΄σ » ΕΟ ΄ ἃ ἈΝ 

αὐτῶν ἡγεῖσθαι ἐπὶ τοὺς δοκοῦντας ἀδικεῖν" νῦν δὲ πολλοὶ 

4. ἐμπίμπλαιντο] ΤΑΛΌτΙ ἐμπίπλαιντο. 5. τούτου ϑϊΛΘΡΠδαηιι5. [0] τούτων. 

11. ἑλλανοδίκας  ΡΊΔΠ6 ἀν Υ8ο5 80 
115, αἱ ἴῃ ΟἸΥΠΊΡΙΟΙΒ ΟΘΥ ΑΙ Η10 118 
Ἰπάϊοθ5 βθαθθδηΐ, οἰΐατη Δίαρχοι νο- 
οαἵ. (ΟὐὐἸπηραγαῖ {ΓΘ ΌΠΟΒ ἴῃ ΒοτπδΠΟ 
Ἔχογοῖία ΝΥ βιβκιιβ. ΒΟΉΝ, 

λαφυροπώλας) Οοηῇ. Η!βι. ατ. 4,1 
26, Αρεβ118] τ, ι8. 50 ΗΝ. 

ἱερεῖ---σρατηγῷ] ΑὙβίοίθ!εβ Ρο]ιο. 
3.14: ᾿Αλλ᾽ ὅταν ἐξέλθῃ τὴν χώραν, 
ἡγεμών ἐστι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον" 
ἔτι δὲ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς ἀποδέδοται 
τοῖς βασιλεῦσιν. ΞΟΗΝ. 

2. ἁρμόζοντας, αὖ 5. 4, 46 ΠδΙΤΠΟΒΙ5 
οὔατα ἰμιοίϑηιιβ ΠΌΧΘΓ. 6. 17: ᾿Απά- 
γουσι παρὰ τὸν ἁρμοστὴν, ὃς ἥρμοζε 
τὴν ᾿Ασίαν τότε, εοἴδὶ ΑΡοΪορ'. 6. 12 
οϑῦ ; Οἱ τὰς πόλεις ἁρμόττοντες. Χε- 

ΠΟΡΒοπίθτῃ να]ρΑΤῚ 5] ] ΠοδίΙο 6 ἀρ- 
μόττειν αΙσοτα, ΠΟ ἁρμόζειν, ΑἸχΧΙ δὰ 
ΟΥτΟρ᾿ Ἐν 2. τῇ. 

ὭΣ κεκτῆσθαι πλεῖστον γΕ] εἰ αβιμοα! 
ααϊα ργϑθροηῖ Οοθοίαβ Ρ. 726. 

4. πρόσθεν] μὲν δα αἷ( οὖ τοροίτατα 
τηΐτα ἐπίσταμαι ἀο]εῖ Οοθοίαβ ρΡ. 726. 

ξενηλασίας] Οοπηῖ, Ῥ]ΟΐΔΤΟΩΙ [γα. 
ἘΞ 27: ΔΟΙΘΙΞ εἰ το ΠΌΝΟ 2. 520. 
Ηδτροοταῖϊο : Καὶ γὰρ τὸ μηδένα, εἵ 
δα διτῃ Ν᾽ 8165: δἀηποῖ. 50 ΗΝ, 

ξένης  [πΐο]Πσα χώρας. ἘΧΘΙΠρ τΙΠῚ 
ΟἸΘΑΓΟΏΙ Ποιηϊηδνδ ᾿ρΡ8586 ἴῃ ΑΠΑΌΔΒΙ 
Ογτι. ΒΟΉΝ. 

Ξ- ἡγεῖσθαι] Οοπῇ. ῬΙαίατοι! γα. 
ς. 80. ργϊίποϊροβ 6586 Ογαθφοῖαθ τρεῖς 
τηςοτρτθίδίαν  εἰβιεῖαβ. ΒΟῊΝ, 
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ΕΥ Ἁ Ν ͵ ,ἷ ᾽ 
παρακαλοῦσιν ἀλλήλους ἐπὶ τὸ διακωλύειν ἄρξαι πάλιν 

3 ’ Εν 2 “ 7 7 σι 2 [4 

7 αὐτοὺς. οὐδὲν. μέντοι δεῖ θαυμαζειν τούτων τῶν ̓ ἐπιψόγων 
αὐτοῖς γιγνομένων, ἐπειδὴ φανεροί εἰσιν οὔτε τῷ θεῷ πει- 
θόμενοι οὔτε τοῖς Λυκούργου νόμοις. 

ΚΕΦ. ΙΕ.Ψ 
Ἁὃ σ΄ ἃ ͵ ’ : 

Βούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας 
ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι μόνη γὰρ δὴ αὕτη 
ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη" τὰς δὲ ἄλλας 
πολιτείας εὕροι ἂν τις μετακεκινημένας καὶ ἔτι καὶ νῦν 

2 μετακινουμένας. ἔθηκε γὰρ θύειν μὲν βασιλέα πρὸ τῆς 
{ Ἁ ’ “ ε » Χ ΄-“- σι 27 Ν 

πόλεως τὰ δημόσια ἅπαντα, ὡς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ὄντα, καὶ 
Ἁ σ ΕΝ ε ΄ 3 ᾽ ε - 

3 στρατιὰν ὅποι ἂν ἡ πολις ἐκπεμπῇῃ. ηγεῖσθαι. ἔδωκε δὲ 

καὶ γέρα ἀπὸ τῶν θυομένων λαμβάνειν, καὶ γῆν δὲ ἐν 
πολλαῖς τῶν περιοίκων πόλεων ἀπέδειξεν ἐξαίρετον τοσαύ- 
τὴν ὥστε μήτ᾽ ἐνδεῖσθαι τῶν μετρίων μήτε πλούτῳ ὑπερ- 

4 φέρειν. ὅπως δὲ καὶ οἱ βασιλεῖς ἔξω σκηνοῖεν, σκηνὴν 
αὐτοῖς δημοσίαν ἀπέδειξε, καὶ διμοιρίᾳ γε ἐπὶ τῷ δείπνῳ 

3. γῆν δὲ ΝΥ εἰδκῖα58. [ΌΥ] γῆν τε. 

6. παρακαλοῦσιν] Ἡυ)υϑιηοαὶϊ εο- 
Πογίδοπθιη 6888 ΓΠΒΡΏΒΘΠῚ ρδυΐθιη 
ῬΔΗΘΡΎΤΙΟΙ ᾿βοουδίθὶ δηποίας Μοτβ. 
5ΟΗΝ. 

7. τῷ θεῷ) ΔΑρο]]πθπη οχ ἐς. 8, Ρ, 
Ἰηἰογργδίατα ὟΝ οἰβκίαβ. 5ῸΗΝ. 

2. θύειν πρὸ τῆς πόλεως] Π᾿βί. τ. 
23, 3. 4. ὑπὲρ τῆς πόλεως 680 α6 ΕΔ16Πὶ 
το. 5ΟΗΝ. 

τοῦ θεοῦ] ϑευιθεπάσπι θεοῦ, αποα 
νΟσΑ τ] τη δύ ]0 δυροῖθ βο]θηΐ - 
ὈΥΔΥῚ], αλ ἀραα Ράᾶαβδῃ. 2, 2, 7; ἴσα 
θεῷ Ῥτοὸ ἴσα τῷ θεῷ βου ροπάπιπι αἰχὶ 
Ῥγδεΐ. Ρ. ΧΥΪ. 

ὄντα] Βείογίαν δα βασιλέα, Ὁ Πετ- 
οαΪθ, «Φονὶβ ΠΠΙο, οτΐαμη. (δἰ ΤΩ 
Ηετοάαοίαβ 6, 56, τορὶθ8. ῥῬτδθοῖριῖιθ 
αεαἴδ8 αἱἷΐ ἱρωσύνας δύο Διός τε Λακε- 
δαίμονος καὶ Διὸς οὐρανίου. Αἴατι8 εχ 
[δος ΒΔΟΘΓ Οἰ8}1 αἸρϊταία τϑρὶβ ρεπαεΐ 
ΔΙΓΘΓΌΤΩ γέρας ὈΤΘΥνΙΟΙ ἃ ΧΟΠΟΡΠΟηΐΘ 
τηθιπουδίμτη, ἔδωκε δὲ καὶ γέρα ἀπὸ 
τῶν θυομένων λαμβάνειν, ηποα αἸ561- 
{πι5 Ηογοάοίαβ 1166, τῶν δὲ θυο- 
μένων ἁπάντων τὰ δέρματά τε καὶ τὰ 
νῶτα λαμβάνειν σφέας. [)61πα8 ς. 57 
ΠΑΥΓΑῖ 6Χχ ΡΌ]1015. ΒΟΥ ΗΓ. 1Π Ρᾶ0Θ 

μήτ᾽ ἐνδεῖσθαι) ΤΑὮτΙ μήτε δεῖσθαι. 

[δοῦθ ΠΌΤΩΙ θοϑάδμι ΓΘΡῈΒ. ΘΆΡΕΙΒ τῶν 
θυομένων προβάτων τὰ δέρματα. ΒΟΌΗΝ. 

ἐκπέμπῃ͵ Ἡϊπο ᾿πίογργοῖδι! ἀ6Ὀ06- 
τὴι8 Πουοαοί! Ἰοουτῃ 6, Ρό: Καὶ πό- 
λεμον ἐκφέρειν ἐπ᾿ ἣν ἂν βούλωνται 
χώρην. ΟΗΝ, 

3. μήτε δεῖσθαι τῶν μετρίων) ϑ0γ1- 
Ὀοπάατα μήτ᾽ ἐνδεῖσθαι, τ Ὁ: Ὁ: Ὡς 
μήτε ὑπερπληροῦσθαι μήτε ἐνδεεῖς γί- 
γνεσθαι. Ονγτ. 5» 1. τδ: ᾿Επιμελομέ- 
νην διὰ τῶν αὑτῆς οἰκετῶν ὡς καὶ 
εἰσιόντι εἴη τὰ δέοντα καὶ εἴ ποτε ἀσθε- 
νήσειεν, ὡς μηδενὸς ἂν δέοιτο, ΡΥῸ 1η- 
σΟΙΩΓΊΟ0 ᾿ἰς ἂν ἰζθπι ΒΟΡ ΘΠ πὴ 
μηδενὸς ἐνδέοιτο. 

4. ἔξω] (ὐοπίγαγιτπη οἴκοι σκηνοῦν- 
τας 5.2. Τ[Τριᾶ. 7, ἡ ἔξω σίτησις. 
διμοιρίᾳ --- βούλοιντο] δάθιη ἴθι 

νοῦθὰ Αροβ. ».. 1. (ὑοηΐ. Ηεοτγοαοί. 6, 
57. 56}0]. Βοιῃ. Οα. Δ, ὁ: Δέγει 
δὲ καὶ Ξενοφῶν διμοιρίαν δίδοσθαι τοῖς 
Λακεδαιμονίων βασιλεῦσι. (ὐείογατη 
Βροηΐβ 1π|6]}1ο 7 Πδθο 84 ρα Ὀ]1Οδπὶ 
[Δ ηΠΔΏ ΘΟΘΠΔΠῚ ΡΟΓΏΘΓΘ, Π6Ο 60185- 
αθδηη ν θα Αρ651181, ὉὉΙ 1116. αἸΟΙ{πιγ 
Β8606 οὐδετέραν αὑτῷ καταλιπεῖν, 46 
ἀοτηοϑύϊοδ 6]5 που ρυθίδ ΙΓ. 

» Ψ  Ύν νυ. ΨΥ ΨΩ σα... 

Α, 
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ψ'. » “ ΄ ,, Σ ι΄ Ὁ Ν 

ἐτίμησεν, οὐχ ἵνα διπλάσια καταφαγοιεν, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ 
ϑιν οὖ “- “ ᾿ψ 3) “ 2 3 53 

ς ἀπὸ τοῦδε τιμῆσαι ἔχοιεν εἰ τινα βούλοιντο. ἐδωκε δ᾽ αὖ 
᾿" ᾿β ’ὔ ε ᾿ ,7 ἃ Ν Ν ᾽ὔ 

καὶ συσκήνους δύο ἑκατέρῳ προσελέσθαι, οἱ δὴ καὶ [Πυθιοι 
΄ Χ “- ΄“ ΄- δι , 

καλοῦνται. ἔδωκε δὲ καὶ πασῶν τῶν συῶν ἀπὸ τόκου 
΄ ἍἝ: 7 , λ ε 

χοῖρον λαμβάνειν, ὡς μήποτε ἀπορῆσαι βασιλεὺς ἱερείων, 
δὴν τι δεηθὴ θεοῖ βουλεύσασθ ὶ πρὸς τῇ οἰκί ἣν τι δεηθῇ θεοῖς συμβουλεύσασθαι. καὶ πρὸς τῇ οἰκίᾳ 

Ν ͵ “ ΕΣ ,ἷ ’, σ Ν Ν κ᾿ Χ 

δὲ λίμνη ὕδατος ἀφθονίαν παρέχει' ὅτι δὲ καὶ τοῦτο πρὸς 
Ἧ , ε ΝΠ ῪὟ 5. ἣν ΄- ’ὔ, 

πολλὰ χρήσιμον οἱ μὴ ἔχοντες αὑτὸ μᾶλλον γιγνώσκουσι. 
ῶ. ὦ ἢ ’ ε 7 ΄ Ἃ » 2) 

καὶ ἐδρας δὲ πάντες ὑπανίστανται βασιλεῖ, πλὴν οὐκ εἐφο- 
ΣΝ “- ) “ , Ν ν Χ 3 ’ 

γροι ἀπὸ τῶν ἐφορικῶν δίφρων. καὶ ὅρκους δὲ ἀλλήλοις 
᾿, “ ΄“- 3, Ν, “- ᾿, “ ,ὔ 

κατὰ μῆνα ποιοῦνται, ἔφοροι μὲν ὑπὲρ τῆς πόλεως, βασι- 
Χ Σς Ἁ ς “- ε δ Ὁ» » Ν “ ᾿ - δὰ 

λεὺς δ᾽ ὑπερ ἑαυτοῦ. ὃ δὲ ὁρκος ἐστὶ τῷ μὲν βασιλεῖ κατα 
᾿ς “-“ 7 7 , ὔ ΄σ ᾿Ὶ ’ 

τοὺς τῆς πόλεως κειμένους νόμους βασιλεύσειν, τῇ δὲ πόλει 
΄- 7] Χ 

ἐμπεδορκοῦντος ἐκείνου ἀστυφέλικτον τὴν βασιλείαν παρ- 
’ χν Ά 3 ε Ν ΕῚ “ - , 

8 ἔξειν. αὗται μὲν οὖν αἱ τιμαὶ οἴκοι ζῶντι βασιλεῖ δέδον- 
Χ «ε ΄σ "» - Ἁ 

ται, οὐδέν τι πολὺ ὑπερφέρουσαι τῶν ἰδιωτικῶν" οὐ γὰρ 
5 ΄, " -Ξ Ξι ΩΣ , 
ἐβουληθὴ οὔτε τοῖς βασιλεῦσι τυραννικὸν φρονημα παρα- 

΄- Σ ΄ ͵ ἴω “ ’,’; 

στῆσαι οὔτε τοῖς πολίταις φθόνον ἐμποιῆσαι τῆς δυνάμεως. 
ἃ ΄ “ 7, - 7, 

ο αἱ δὲ τελευτήσαντι τιμαὶ βασιλεῖ δέδονται, τῇδε βούλονται 

5. ἱερείων] [ΔὈγῚ ἱερῶν. 

5. Πύθιοι] Ηετοἀοίῃβ ό, 57: Καὶ ἀπὸ τῶν ἐφορικῶν δίφρων) ΝιοοΪδιι5 
Πυθίους αἱρέεσθαι δύο ἑκάτερον. οἱ δὲ Παιηδβοθηῖβ δίοῦδοι ΕἸ. 44, νοὶ]. 2, 
Πύθιοί εἰσι θεοπρόποι ἐς Δελφοὺς, 
σιτεόμενοι μετὰ τῶν βασιλέων τὰ δη- 
μόσια.---τὰς δὲ μαντηίας τὰς γινομένας 
τούτους φυλάσσειν᾽ συνειδέναι δὲ καὶ 
τοὺς Πυθίους. ῬΒοίμιΒ εἰ δ'υϊάδβ: 
Ποίθιοι τέσσαρες ἄνδρες αἱρετοὶ παρὰ 
Λάκωσι, δύο καθ᾽ ἕκαστον βασιλέα σύσ- 
σιτοι. ἴπ ᾿ῃΒΟΥρΡΙ ΠΟΠΙτι8 [8ΟΟΏΙΟΙ5 
ΕΟ ΠΊΟηΙ βαηΐ Πύσιοι οἱ Πύθιοι, }16-. 
ὨΔΟΊΤΟΣ εἶ ἰ᾽4οαα. α65 Ϊπδοτὶρέ. ἴ. χν. 
Ρ. 207: 5684 ἤαδθβ ραύυτῃη οϑύ ἀπ Ϊδ. 
Ξ5ΟΗΜ. ποίθιοι ΠΙΠΠῚ 6586 δηϊτηδα- 
πετεῦ ΠΗ π θη. δα Τὴ. Ρ. 227. 
Οοηΐ. ΜΏ]]οσ. Ποσ. νο]. 2, Ρ: 14. 

χοῖρον Βεβυομῖαθβ: Βορθαγορίσκεα 
κρέα, χοίρεια κρέα. καὶ μικροὶ χοῖροι 
Βορθαγορίσοι, Λάκωνες. ΑὔΞαμδ α]- 
σατητηδαῖα ἰάθη ἢαρεῖ ὀρθαγορίσκον. 
Οοπῇ. Μρυσβι ΜΊ1806]]. Πμδοοη. 1, 12. 
5ΟΗΝ. 

ἱερῶν] ἱερείων (ΟΠ εἴτι Ρ. 736, αααπι 
46. ψΙΟΙΠ115 Ἰιῖς ἀσδῦθγ, ΠΟ 66 5805. 

6. πλὴν οὐκ ἔφοροι] Υ. 8ἃα Η]ΕΥΟΠΕΠῚ 
Ι, 18 δηποίαία. ΞΟΗΝ, Υ͂. Βίθρῃ. 
ΤΠ65. ν. Πλὴν, Ρ. 1212 Α. 

Ὀ. 229 : Ὑπανίστανται δὲ βασιλεῖ πάν- 
τες πλὴν ἐφόρων. (ὑὐοπΐ. Ρ]αίΔΙΟΗΙ 
ἈΑΡορδίῃ. 1,δοοηῖοᾶ Ρ. 217 ὦ. 5ΌΗΝ. 

. κατὰ τοὺς--νόμους] ΝΙςοΪααΒ ΠΔ- 
τῇᾶ80. 10. : ᾽Ομνύει δὲ πρὸ τῆς ἀρχῆς ὁ 
βασιλεὺς κατὰ τοὺς τῆς πόλεως νόμους 
βασιλεύσειν. Δααιῦ Ν΄ Δ]6βιιβ ἐχ Ρῃν- 
ἸΆΓΟ ὮΙ (ΘΒ ΟΠ] δρᾶ ΡΟ] Ιατη 2, 
62, ἴογίϊαιη ραγΐθιη ριδθάδθ ΠΟΠΟΥΪΒ 
οδῖι58 ΓΘΟῚ υ1586 αἰἰτιδπίατη. 5ΟΗΝ. 
Ετ πρὸ τῆς ἀρχῆς ταῦ]ίο ΡΥΟΌΔΌΙΠ]15 
6586 4θ κατὰ μῆνα οὗ 5΄ΤΏΡΙ]6Χ νό- 
μους ατιδτη κειμένους νόμους, τηο]6βίθ οὐ 
ΒΟΙΟΘΟΒ αἸοΐαπ, δηϊσηϑάνοσγος (ὐο οί 
Ρ. 727: υὖ ἂρρδιίβαῖΐ αιδηΐα ᾿ἸΟθηΤ]8 
Ὦδος βιηὖὗ ἀδρτανδίδ. 

ἀστυφέλικτον] «{υ]1Δη. ΟΥ. τ, Ρ. 
14 Ὁ : Τὸν Λυκοῦργον τοῖς ἀφ᾽ Ἣρα- 
κλέους ἀστυφέλικτον τὴν βασιλείαν δια- 
φυλάττοντα. σοηΐοτνί ΝΥ γεοη θᾶ οὶ. ΒΟ]. 
ΘΠ νΟ]. 5. μᾶηι. 2. Β' ΤΙ, 
᾿ οἴκοι Ποῦ (οθεῖαβ ρΡ. 737. 
9. αἵ δὲ---τῇδε] Οοτηραταθαῖ Ηοϊη- 

ἀογῆμβ Ἰοσυτη ΡΙ ΑΙ ΟΠ]Β ΓΘΟῸΠ 1: 
Ρ. 626 Β: ον γὰρ ὅρον τ τῆς εὖ 
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κ᾿. ς 7 7 ͵ὔ ς 7ὔ 

δηλοῦν οἱ Λυκούργου νόμοι ὅτι οὐχ ὡς ἀνθρώπους αλλ᾽ ὡς 
νά δ σι 7 

ἥρωας τοὺς Λακεδαιμονίων βασιλεῖς προτετιμηκασιν. 

πολιτευομένης πόλεως, δοκεῖς μοι λέ- 
ψειν οὕτω κεκοσμημένην οἰκεῖν δεῖν, 
ὥστε εἰ οοἴ. [96 ΠΟΠΟΙΙθ15 ΓΟΟῚ τηοΥ- 
ἴο ὨΔὈϊ115 ν. ΠΗ δύ, αὐ΄. 5..3.1, Ησοτγο- 
ἀοί. 6, "8.. 5ΟΗ͂Ν, Ρταβίθγ. δγενι- 
ἰαύθτῃ αἱ 1115 ΠΟΠ ΟΡ 118 Τη]Γ6 ΡΟΒι τα Γη 
τῇδε ρΡγοάιῦ ἤπθηὶ 1101 τημτ]αίιτη. 
Θυοα 4] οὐ ᾿ρ88 ογβαϊατϊῦ ϑοπηθι8- 
ΤῸ5 ν᾽] οβατηῃ μι} 8ὕ τῇδε. 

ἥρωας ἴδτε1 ἥρως ρῥτᾶοοῖριῦ ΡΕΓνηΙ- 

οἴ5 ["Ε]. Ρ. 1590. ἴῃ ἥρωας ατηθῃ 60η- 
ΒΘη απ εὐϊαπὶ 1011 Ρ]αΐοη]5, 46. 480 
αἸοείυτα δα “Ππ65. ϑίθβρηδηι, νϑυϊδηΐθβ 
ἴα πη ἸΏ 5] ΠΡΊΪΔΤΙ 1Π’6Γ ἥρωα οὗ ἥρω, 
αὐ δραα] 81108 Ρ]οΓΌΒα6. ἴῃ αἰγοαθ8 
ἩΠΤΩΘΓΌ, οὖ δα ἀπαὉ16 586 06 [ΑἸ] 68 
οἴδι αὖ] τη αΘΙΘΡΙΟΥΙ [οστηα σΟηΒ56}- 
ὑϊαηῖ. Ἥρωας οοὔθχ Ἡνρεοι!8 Ερι- 
τὰ ρἢ. ν. 120. 



ΑΘΗΝΑΙΩΝ ἸΙΟΔΛΙΤΕῚΙΑ. 

ΚΌΦ Α΄ 

ΠΈΡΙ δὲ τῆς ᾿Αθηναίων πολιτείας, ὅτι μὲν εἵλοντο 

τοῦτον τὸν τρόπον τῆς πολιτείας οὐκ ἐπαινῶ διὰ τόδε 
ὅτι ταῦθ᾽ ἑλόμενοι εἵλοντο τοὺς πονηροὺς ἄμεινον πράτ- 

δΟ Ἁ Ἅ ΝΝ Ἁ 53 ων » » “ 

τειν ἢ τοὺς χρηστούς" διὰ μὲν οὖν τοῦτο οὐκ ἐπαινώ. 
, Ἀ Ἁ ΄ι 37. - 3 ΄ ε 5 7] 

ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐδοζεν οὕτως αὐτοῖς, ὡς εὖ διασώζονται 
Υ ἰ, δ ᾽7 ἃ ΄ι [ς 

τὴν πολιτείαν καὶ τάλλα διαπράττονται ἃ δοκοῦσιν ἀμαρ- 
Ζ ω Μ΄, Ὡ οι 3 ͵ “ εν 

τάνειν τοῖς ἄλλοις Βλλησι, τοῦτ ἀποδείξω. πρῶτον μὲν 
3 ΄σ ἈΠ σὺ τοῦ Ἕ » 7, Ν ε 7 Ν ς 

οὖν τοῦτο ἐρῶ ὅτι δικαίως αὐτόθι [ καὶ οἱ πένητες καὶ ] ὁ 
- ; 7) “᾿ μ Ν “ ,ἷ ΙΝ ΄ 

δῆμος πλέον ἐχει τῶν γενναίων καὶ τῶν πλουσίων διὰ τόδε 
Ὡ“ « “ “ Ε «ς ΕῚ ’, Ν ΄- Ν ε Ν ἢ 

ὅτι ὁ δῆμος ἐστιν ὃ ἐλαύνων τὰς ναῦς καὶ ὁ τὴν δύναμιν 
Ἂς - , . Ν « “ Ν ς 

περιτιθεὶς τῇ πολει᾿ καὶ γὰρ οἱ κυβερνῆται καὶ οἱ κελευ- 

2. καὶ γὰρ] [ΔΛΌΤ] καί. 

Ι. περὶ δὲ τῆς ᾿Αθηναίων πολιτείας] 
Θύστα δὲ 1110 ᾿1ΤῚ Ροβιθα τη ΠΟῚ 
τηϊη 8 810 ρϑύνευϑιιη αθδη ἸΠΙ[10Ὸ 
Οδοοποπηῖοὶ, ἀθ αὰὸ ΑἸχὶ ρῥταοῖ. δὰ 
(ὐοπτηθηῦ. Ρ. χῖν, δααϊὰ ἰὸς δαΐ 
ΟἸΩΙΒΒιτη, 4110 τοίθγαῦιν ΒΘ] 68 τοῦ- 
τον τὸν τρόπον, ατὖ δΔααϊύμπ) νἸαείαγ, 
ἔογίαϑ8θ ΘΧχ. 2, 1. ὉΡῚ θϑ θη ἔθ ϑυηΐ 
86. Πῖς, τορμϑύμταμη, αποα φποπηθ60 
Β10 δοῦσα ὭΘΙηΟ ἤὰπης αἰοϑῦ. 

διασώζονται] τε δαατῦ Οοθείαβ. Ρ. 

738. 
2. καὶ οἱ πένητες καὶ ὁ δ μοὶ Ε{8] 

866 ΟΠ] ραπίαν (ὐΟΠΠΠηΘηΐ. 1, 2, 
58: Ταῦτα (ΠΠοΙηοΙ168, ὃν δ᾽ αὖ δήμου 
τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι) δὴ 
αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι, ὡς ὁ ποιητὴς ἐπαινοίη 
παίεσθαι τοὺς δημότας καὶ πένητας, οἷ 
ἸΠΕγα 1, 4; ΠΉΓα ἰδηθη ἢϊς ἀαΡΪοΧ 

ΡΟ ]8 καὶ, 4.881 Ἰηΐο ν᾽ 86 αἸΠγδηῦ. 
ἰΐδαᾳια καὶ οἱ πένητες καὶ ἀο]οεῖ (ο0ε- 
ἴὰ5 Ρ. 740, σοπΐθγτηαθ 10. 4: 2, 37: 
Καὶ τί νομίζεις δῆμον εἶναι; τοὺς πέ- 
νῆτας τῶν πολιτῶν ἔγωγε. [ἴα σοηνοηϊΐ 
ΒΘαΌΘΠΒ ἔχει, αποα Γεγεπάατη ραΐαθαί 
Τόν]. δα ΟΠατῖ. Ρ. 271. 

καὶ) ΑἸ καὶ γάρ. ἱμοΕῦ5. 
κυβερνῆται---πεντηκόνταρχοι] Ιη οο- 

ΡΙ8 Ὠδ οἾ5 ΟΠ] 1, ού, ποιηϊηδί 
τριήραρχον, πεντηκόνταρχον, ναύαρχον, 
ἐπιστολέα (1. 6. τὸν διάδοχον τοῦ ναυάρ- 
χου), τριηραύλην, κελευστήν. 8. 110. 
Δ 4αἷῦ στόλαρχον. ῬϑῬεα Ἰτπηρττηῖ8 ἢὰς 
Ρουθῖποί Ἰοσιιβ Ρ]δύομ!5 [,6ρ.. 4, Ῥ. 707 
Α : Αἱ διὰ τὰ ναυτικὰ πόλεων δυνάμεις 
ἅμα σωτηρίᾳ τιμὰς οὐ τῷ καλλίστῳ τῶν 
πολεμικῶν ἀποδιδόασι" ᾿διὰ κυβερνητι- 
κῆς γὰρ καὶ πεντηκονταρχίας καὶ ἐρετικῆς 
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σταὶ καὶ οἱ πεντηκόνταρχοι καὶ οἱ πρῳρᾶται καὶ οἱ ναυπη- 
γοὶ, οὗτοί εἰσιν οἱ τὴν δύναμιν περιτιθέντες τῇ πόλει πολὺ 
μᾶλλον ἢ οἱ ὁπλῖται καὶ οἱ γενναῖοι καὶ οἱ χρηστοί. ἐπειδὴ 
οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶσι τῶν ἀρχῶν 
μετεῖναι ἔν τε τῷ κλήρῳ καὶ ἐν τῇ χειροτονίᾳ, καὶ λέγειν 
ἐξεῖναι. τῷ βουλομένῳ τῶν πολιτῶν. ἔπειτα ὁπόσαι μὲν 

σωτηρίαν φέρουσι τῶν ἀρχῶν χρησταὶ οὖσαι καὶ μὴ 'Χρη- 
σταὶ κίνδυνον τῷ δήμῳ ἅπαντι; τούτων μὲν τῶν ἀρχῶν 
οὐδὲν δεῖται ὁ δηρα: μετεῖναι, οὔτε τῶν στρατηγιῶν οἴονταί 
σφισι χρῆναι μετεῖναι οὔτε τῶν ἱππαρχιῶν᾽ γιγνώσκει 
γὰρ ὁ δημος ὗ ὅτι πλείω ὠφελείται ἐν τῷ μὴ αὐτὸς ἄρχειν 
ταύτας τὰς ἀρχὰς, ἀλλ᾽ ἐᾶν τοὺς δυνατωτάτους ἄρχειν" 

ὁπόσαι δ᾽ εἰσὶν ἀρχαὶ μισθοφορᾶς ἕνεκα καὶ ὠφελείας εἰς 

2. ὁπλῖται] 1 ΔΌΤῚ πολῖται. 
στρατηγικῶν κλήρων Α.Ο. 

καὶ παντοδαπῶν καὶ οὐ πάνυ σπουδαίων 
ἀνθρώπων γιγνομένης τὰς τιμὰς ἑκά- 
στοις οὐκ ἂν δύναιτο ὀρθῶς ἀποδιδόναι 
τις. Οὐοηΐ. Τ)ομηοβίῃθηθβ Ρ. 1212 δἱ 
Ῥ- 1215» πεῖ οἰίαὶ Ηδγροογαῖιο, 40] 
πεντηκόνταρχος ἱπίογρτοίαϊυγ ὁ τῆς 
πεντηκοντόρου ἄρχων. ΒΟῊΝ. Ηετ- 
ῬΟσΓΑΙΙΟΠΙ5 ᾿πίογρυθίδ!] μοὶ τρίθὶ 
Βορθοκῇϊαβ δα ἸΠ80Γ. Πᾶν8]. Ὁ. 120, οἵ 
αυϊησαδρτηΐα Τοιαϊρῦτη 1η16]]1010 ργά6- 
Γθοΐυτη. 

2. πρῳρᾶται] ΑΠΔΌ8Β15 Ρ, 8, 9. πρῳ- 
ρέα ποτηϊηδῖ, ργόογαθ ὑπίθ]ατη Ον]α 18 
Μείδηῃμ. 3, 17. 10ιοάοτγιιβ 14, 42, 
ΠδΥ ΠΕ ΠῚ ἸΟΠΡΔΙΤΗ, 1ά εϑί ὈΘΙ ΠΟ Γατη, 
κυβερνήτας, πρωρέας εὐ τοὺς ταῖς κώ- 
παῖς χρησομένους ΠΟΙΩΙΠΔΐ. ῬΟ]]αοΙ8 
1, 05 Εὔτι ἀδπί πρωράτης. πρωρίτης, 
ποι ρτίσσρ. Τ0π6486 1,δὐϊπατη ργογοία 
Πυχιῦ. [ἢ Ο]ο5515 δύ πρωρήτης. Χο- 
ΠΟΡΉ. Οδοοη. ὃ, 14: Τὸν τοῦ ,κυβερ- 
νήτου διάκονον, ὃς πρῳρεὺς τῆς νεὼς 

καλεῖται. ΑὐϊβίορἘ. Ἐχαυΐ!. 548: Ἔρέ- 
τὴν χρῆναι πρῶτα γενέσθαι, πρὶν πηδα- 
λίοις ἐπιχειρεῖν, κάτ᾽ ἐντεῦθεν προ ρας 

τεῦσαι καὶ τοὺς ἀνέμους διαθρῆσαι κάτα 
κυβερνᾶν αὐτὸν ἑαυτῷ. 5ΟΗΝ. 

ὁπλῖται ἀῃοΠγτηιϑ ἀρπα Οαἰξἔογατιπη 
86 ΜαυκΊδηαΙ ΘΌΡΡΙο65 ν. 239. Ατὶ- 
βίοι. ΡΟ]. 6, 7: Τὸ ὁπλιτικὸν τῶν 
εὐπόρων ἐστὶ μᾶλλον ἢ τῶν ἀπόρων, ἡ 
δὲ ψιλὴ δύναμις καὶ ναυτικὴ δημοκρα- 
τικὴ πάμπαν. 

κλήρῳ) ϑογία οΥθαδηΐα δικασταὶ, 

3. στρατηγιῶν] στρατηγιῶν κλήρων ἴ,. 
μισθοφορᾶς] ΤΛΌΤΙ μισθοφορίας. 

βουλευταὶ, ἐπιστάται τῶν πρυτάνεων, 
ταμίαι, γραμματεῖς, λογισταὶ; οἴ 4105 
ΡΓδθίθγθα ποιηϊηδί τη ΔΡΊ ΒΓ Δ[Ι8 ΡοΟΙαχ 
8, 86 5βεαᾳ. ΗΙ νοσδηΐτιν κλήρῳ λαχόν- 
τες, κληρωθέντες, κληρωτοὶ, κυαμευτοί. 
(ὐοπίτα βυ Π γαρῚ1]5. ΡΟΡΕΠῚ 1 ΘΟΠΟΙΟΠΘ 
ΘἸθοῖ! αἱρετοὶ, αἱρεθέντες, χειροτονη- 
θέντες. ΤἸ)ινογβιίδίθιη ϑο] πιο σοη- 
ΒΕΓ ΟΠΙ5 δηποΐανι οὗ ΘρτθρΊθ 111π5- 
ἰγανὶῖ ῬουϊΖοπῖι5 δα Δ δ δῆ ΚΝ. Ἡ. 8, 
το. 5ΟῊΝ, Ν. Πειπιδπῃ. Απίη. ὃ 

140. 
2. μετεῖναι μετέχειν Ηεϊπάοτῆυδ, 

41 οἰϊδτη γὰρ ᾿πβεγθρδῦ ροϑῦ οὔτε. ΑΥ"- 
6888 Ροΐοϑί ΡΥΐαΒ μετεῖναι, δι Δ6αἱ οἱ. 

τῶν στρατηγικῶν κλήρων] Θαύτηῃ 
8116 ὴ8ἃ 510 ἃ ΤΠ ΠΟΙ στρατηγοῦ 50Γ- 
{{10,. τῶν στρατηγιῶν οοΥτοχὶ ΟΟ Θίτι5 
Ρ. 741. Ρο]υχ ὃ, 87 : Κληροῦν δικα- 
στὰς καὶ στρατηγοὺς χειροτονεῖν. 

τοὺς δυνατωτάτους) ιιοΒ ΗἸΡΡΆΓΟΗ. 
1.0 αἸοἸῦ τοὺς δυνατωτάτους καὶ χρήμασι 
καὶ σώμασιν. (ὑοηῇ. Οδοοη. 2; 5 864.: 
οὐ Ἰπῖγ 1, 12. 

μισθοφορίας] ΑἸΙεηαη 80 Α(1ΕΙ5 
Τουτηαῖῃ ποίαν (οθοίπβ. Ῥ. 741, 4] 
ΘΧΟΙαΙ586 φαδθάδτῃ πίοι πος οἱ ἀρχαὶ 
ΠΟΠ)]οἰς, φααπι πο 6 δήμῳ, 5εα (8 
ἀρχαῖς 6515 Ἰπθρίθ αἸοΐα 51ηΐ ἬΝ μισθο- 
φορίας ἕνεκα καὶ ὠφελείας εἰς τὸν οἶκον. 
Εογηηδ6 μισθοφορία ΘΧΘΙΏΡΙΟ Ρ]αίοΠΙοΟ 
ΟοΥρ. Ρ. 515 Εἰ, Ὁ] ποπη1}} γϑοῦθ 
μισθοφορὰν, ἜΠΗ ῬΙὰ5 Ἰυασπάστη 
4αδτη σθίθυ 5 Ρ]ΘΥΙ56 18 ν6] ΓθοΘΠ ]ΟΥΊΙΠῚ 
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κ 53 ; ἜΝ κ » »᾿ νὰ Κγ 
4 τὸν οἶκον, ταύτας ζητεῖ ὁ δῆμος ἄρχειν. ἔπειτα δὲ ὃ ἔνιοι 

’, “ “- Ψ ’ ΄- ΄“ 

θαυμάζουσιν ὅτι πανταχοῦ πλέον νέμουσι τοῖς πονηροῖς 
Ν ’, Ν. ω ΩΝ “-“ ἴω 5 3 “ ἤ 

καὶ πένησι καὶ δημοτικοῖς ἢ τοῖς χρηστοῖς, ἐν αὐτῷ τούτῳ 
΄“ δΝ Ῥ ’ὔ 

φανοῦνται τὴν δημοκρατίαν διασώζοντες. οἱ μὲν γὰρ 
᾽, Ἷ , 53 ΄ Ν 

πένητες καὶ οἱ δημόται καὶ οἱ χείρους εὖ πράττοντες καὶ 
΄ ’ Ἁ ’ ,ὔ 

πολλοὶ οἱ τοιοῦτοι γιγνόμενοι τὴν δημοκρατίαν αὔξουσιν" 
Ν Ἁ 3 ’’ «ε ’ὔ ἊΝ ε Ν Ν 

ἐὰν δὲ εὖ πράττωσιν οἱ πλούσιοι καὶ οἱ χρηστοὶ, ἰσχυρὸν 
Ν 7ὔ 7 σ΄ ΄“ ᾿ ͵ 32) 

ς τὸ ἐναντίον σφίσιν αὐτοῖς καθιστᾶσιν οἱ δημοτικοί. ἐστι 
3 ’ “ ἂς ͵ 3 ᾽ὔ “ 7 » 

δ᾽ ἐν πάσῃ γῆ τὸ βέλτιστον ἐναντίον τῇ δημοκρατίᾳ" ἐν 
Ν “ , Ψ 3 , 3 7 Ν᾿ .9 ,ἤ 

γὰρ τοῖς βελτίστοις ἔνι ἀκολασία τε ὀλιγίστη καὶ ἀδικία, 

ἰκρίβεια δὲ πλεί ἰς τὰ ( ἐν δὲ τῷ δήμῳ ἀμαθί ἀκριβεια δὲ πλείστη εἰς τὰ χρηστὰ" ἐν δὲ τῷ δήμῳ ἀμαθία 
Ν. 3 7 Ν “ σ 7 ] 

τε πλείστη καὶ ἀταξία καὶ πονηρία' ἥ τε γὰρ πενία αὐτοὺς 
“ ΒΕ. » Ν Χ » Ἁ Ν. ε » ᾽ Ῥ ν « 3 7 

μᾶλλον ἀγει ἐπὶ τα αἰσχρὰ καὶ ἡ ἀπαιδευσία καὶ ἡ ἀμαθία 
6 δι ἔνδειαν χρημάτων Ἔ 

2 ἴω 3 Ά "ὔ ᾿ 57 

ἐνίοις τῶν ἀνθρώπων. εἰποι δ᾽ ἂν 
» “ 5 Ν Ν 55 ᾽ὔ ΄ «“.““ ἊΣ 

τις ὡς ἐχρῆν αὐτοὺς μὴ ἐᾶν λέγειν πάντας ἑξῆς μηδὲ βου- 
’ Ἁ Ἄ , ,᾽ 3 ,ὔ ε Ἁ 

λεύειν, ἀλλὰ τοὺς δεξιωτάτους καὶ ἄνδρας ἀρίστους" οἱ δὲ 
Ν. τ ᾽7ὔ 7, ’ὔ 5.) ὅτ. ᾿ς Ἂν 

καὶ ἐν τούτῳ ἀριστα βουλεύονται, ἐῶντες καὶ τοὺς πονὴη- 
ἊΝ 7 τ ΟῚ Χ ἣν : ἈΠ 5} ἈΠ 5 7 

ροὺς λέγειν. εἰ μὲν γαρ οἱ χρηστοὶ εἐλεγον καὶ ἐβούλευον, 
“- ε 7 7 3 σ΄ 3 Ν ἴω ἣ ΄. 

τοῖς ὁμοίοις σφίσιν αὐτοῖς ἣν ἀγαθὰ, τοῖς δὲ δημοτικοῖς 
Ε ΕῚ μ “- ΝΥ ἀν υς Ν Μ΄, 

οὐκ ἀγαθα᾽ νῦν δὲ ὁ βουλόμενος ἀναστας ἄνθρωπος πονη- 
Χ 5 7 Ν ΕῚ Χ ε “ ὧν ΄“ « 7 ς ΄ι 

ρὸς ἐξευρίσκει τὸ ἀγαθὸν αὑτῷ τε καὶ τοῖς ὁμοίοις αὑτῷ. 
ΚΑΘ ὁ Ων “4 ἊἋ 3 7 3 Ἃ ΟΣ ἊΝ ΄- 7 

7 εἴποι τις ἂν, τι ἂν οὖν γνοίη ἄγαθον αὐτῷ ἢ τῷ δήμῳ 
τοιοῦτος ἄνθρωπος ; οἱ δὲ γιγνώσκουσιν ὅτι ἡ τούτου 
» "4 Ν ἴ; Ν 7 ΄σ ΄“ Ἃ « “- 

ἀμαθία καὶ πονηρία καὶ εὔνοια μᾶλλον λυσιτελεῖ ἢ ἢ τοῦ 
-“ Χ , ’, , Νὴ 53 ΕΝ 

8 χρηστοῦ ἀρετὴ καὶ σοφία καὶ κακονοια. εἴη μὲν οὖν ἂν 

5. δ᾽ ἐν Θίερῃδηαβ. [τ] δέ. 6. ἐβούλευον] ΓΛΌΥῚ ἐβουλεύοντο. 
νῦν δὲ] λέγων δα ἀπηΐ τὶ, εἰ ΒΌΡΘΙ ὦ ΡοΒιίο ἰ,. 

α86 αἴζα]ϊ δὰ 65. δίθρῃδηὶ. Ῥο]- 
Ἰυασθπὶ αυϊάδιη 4, ΡΟ; ὕ, 1901, ΠΟ 
ΒΟΥΙΡ51558 μισθοφορία οβίεπαϊίνε] αποα 
μισθοφορὰ οτηϊβΙ5δού, 51 πᾶ 5ου 10 515- 
βεῖ, [Οὔθοκιιι5 δηῖτ αποα ΒἸρηϊῆσα- 
ὉἸΟΠΙ5. ΟἸΒΟΓ 6 ἀρὰ Ρ5. Π)6πηοβίῃ. 
Ῥ.- 1100. 4: υὖ ΒεΙπηδγ5. 86 Τ)ΊΟΠΘΙῚ 
(485. 47. 17. Οὔ Πθγα ραΐαί δα ΡΏτγη. 
Ρ. 4901, Π.Π]] απ αϑῦ. 

5. ἐνίοις  ΘΌΙΒΡΙΟΟΥ ἸΠΓΕΓ χρημάτων 
εὐ ἐνίοις δ᾽ϊαπιοῦ γϑῦρα ἀδϑι θυδυ]. 
ΞΤΕΡΗ. ἨἩεϊπαονῆιμβ ἰδπίαραϊ ἔνι 
οἷς ἔνι τῶν ἀνθρώπων : ἡτᾶτη ΤἈΓΙΟΠΘΙῚ 
ἸπρΘΠΙΟΒδΙ 6556 ἰδίθοι ; 564 ἀπρ]8θχ 
ἔνι (ἸΒΡΠ1σού τη1Π1] αυϊάοιῃ. 5ΟΗΝ. 

6. πάντας ἑξῆς) ΑἸ Πα]ὰ8 ἴοι- 
Τη111886 ΘΧΘΙΏΡ]α ν. ἰπ 168. σερῃδηὶ 
ν. ἑξῆς. 

ἐβουλεύοντο] ἴ,6ς. ἐβούλευον, αἴ 
Ῥϑαϊο δηΐθ, εἰ 8. 9, βουλεύσουσιν οἱ 
χρηστοί. ΜΟΕΌΞ. 

ἦν] Αἀάθηθαπη 6886 -ἂν 18ΠῚ ΟἸ] ΠῚ 
αἸχογθη. θα ᾿ἰρϑᾷμπη νϑυθαπη ΠΟ 
ΘΟΠνΘΗΪΓΘ. οἴη σφίσιν αὐτοῖς, αποά 
{γϑηβινατη ροβοϊῦ, τι ἐπόριζον, παρε- 
σκεύαζον, ἐξηύρισκον, δηϊτηδα νον Οο- 
θείαβ ᾿. 742. 

λέγων ἀε]εν! Οουείπϑ Ρ. 742. ᾿Ανα- 
στῆναι 46 ἀϊοδηίε ἔγοαμ6η8 6ϑύ ἴῃ Απᾶ- 
ὈΔ881 εὖ 4110], 
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44 ΒΕΤΡΤΙΒ. ΑΤΉΕΝ. 

πόλις οὐκ ἀπὸ τοιούτων διαιτημάτων ῃ βελτίστη, ἀλλ᾽ 

ἡ δημοκρατία μάλιστ᾽ ἂν σώζθοιτο οὕτως. ὁ γὰρ δῆμος 
βούλεται οὐκ εὐνομουμένης τῆς πόλεως αὐτὸς δουλεύειν, 
3 9 3 ’ὔ 53 ἐν 57 “ Ἁ 7 ΡῚ “ 

ἀλλ ἐλεύθερος εἰναι καὶ ἄρχειν, τῆς δὲ κακονομίας αὐτῷ 
ὀλίγον μέλει: ὃ γὰρ σὺ νομίζεις οὐκ εὐνομεῖσθαι, αὐτὸς 

ἀπὸ τούτου ἰσχύει ὃ δῆμος καὶ ἐλεύθερός ἐστιν. εἰ δ᾽ 
εὐνομίαν ζητεῖς, πρῶτα μὲν ὄψει τοὺς δεξιωτάτους αὐτοῖς 

Χ “4 ζ 54 ζ) Ν 

τοὺς νόμους τιθέντας" ἐπειτα κολάσουσιν οἱ χρηστοὶ τοὺς 
Χ ’ “- 7 

πονήρους, καὶ βουλευσουσιν οἱ χρηστοὶ περὶ τῆς πόλεως, 
Ν Ε ͵ὕ ὥ » ’ὔ δ 

καὶ οὐκ ἐάσουσι μαινομένους ἀνθρώπους βουλεύειν οὐδὲ 
’ὔ’ 3 ον 2) ’ ε ς ’ 7 ἴω ΄“ 

λέγειν οὐδὲ ἐκκλησιάζειν. ὑπὸ τούτων τοίνυν τῶν ἀγαθῶν 
’ 4. τ ε - 9 7, ψ 

ταχιστ᾽ ἂν ὁ δῆμος εἰς δουλείαν καταπέσοι. 
“- ’ . 53 ἈΝ “- 

Τῶν δούλων δ᾽ αὖ καὶ τῶν μετοίκων πλείστη ἐστὶν 
3 72 3 [ Ν ΕΥ ’ὔ’ ὅ] 3 ᾿ 

Αθήνησιν ἀκολασία, καὶ οὔτε πατάξαι ἔξεστιν αὐτόθι 
ΕἾ ΄ , ε 29 Ὁ ΄ ͵ ᾿ 

οὔτε ὑπεκστήησεταί σοι ὃ δοῦλος. οὗ δ᾽ ἐνεκέν ἐστι τοῦτο 
5 ᾽ὔ 5. ΩΝ ΄ 9 ’ 53 Ν “- Ν - 

ἐπιχώριον ἐγὼ φράσω" εἰ νόμος ἣν τὸν δοῦλον ὑπο τοῦ 
3 ’ 7 ΕΝ Χ ’ὔ δ Ν 3 ,ὔ 

ἐλευθέρου τύπτεσθαι ἢ τὸν μέτοικον ἢ τὸν ἀπελεύθερον, 
ζ΄ Ἃ 59 Χ - “ ζ 

πολλάκις ἂν οἰηθεὶς εἶναι τὸν ᾿Αθηναῖον δοῦλον ἐπάταξεν 
σῶν σς ἢ 5) , Χ »ὡἋλ , ε κι ϑούτη Ἀ ε 
ἀν᾽ ἤσθηταί τε γὰρ οὐδὲν βελτιον ὁ δῆμος αὐτόθι ἢ οἱ 

8. βούλεται οὐκ] οὐ βούλεται «“τιηΐ. οἱ ΑἸά. 9. ὑπὸ] [1011 ἀπό. 
1ο. ἤσθηται) ΤἀΌτι ἐσθῆτα, ἀπᾶδ βέλτιον ἔχει (Ὁ. 

8. βούλεται οὐκ ΄σασπη 510 ἰὴ Α.Ο.1.,., 
ΔΙ ΓΘΓ ΠῚ ΘΟΥΓΘΟΙΟΙΊΒ νἹἀοίαγ. 

σὺ] Βιηρστ]δγθιη ῬΓΟΠΟΠΊ 18. ἀΒΌΓη 
ἢς οὖ Ἰηἴτἃ 0,11; 2,11,12,10, ΒοΙη- 
Ὠαγαν ὥγηίαχ. ἢ. 271, ἐοηίοσί οὔτ 
Αὐϊβίοῦ. 1)6 δηϊτηᾶ 5, 2 πηθᾶ.: Οὕτω 
μὲν γὰρ κἂν εἰ τοῦ μὲν ἐγὼ, τοῦ δὲ σὺ 
αἴσθοιο, δῆλον ἂν εἴη ὅτι ἕτερα ἀλλή- 
λων, Οοδοίαβ Ὁ. 7529 οαπὶ [1 πο΄Δη] 
ἘΡΙΡΥ. τ, 4: ᾿Αλλ᾽ ὃ σὺ θαυμάζεις, 
τοῦθ᾽ ἑτέροισι γέλως. ΝΟΠ ΠΪ]Π118 
ΒΙΠΡΌΪΑΓΤΘ οἴεσθε 5, 5. Θυοᾶ 86 
ΑΥμΘηϊθῆβθθ τοίεσοπα τα αὐ εἰώθατε 
ΗἸρΡδύοΠΙοὶ 9, 12. [Ὀ0166Π|1, 25 6ϑί 
τοὺς ἀμφὶ σὲ προδρύμους κοσμήσαις, 
δῦ αὔθγαθ ὨΠΊΘΙΒ 4, 1 884. Σὺ καὶ 
σὺ τηῖγθ ροβιίαθη δρυαᾶὰ Αττίδη. Νεη. 
20,4. [01ὸ (885. 41,45. 2 : Μαντεῖον 
τοιόνδε τι παρέχεται. λιβανωτὸν δὴ 
λαβὼν, καὶ προσευξάμενος ὅ τι ποτὲ 
καὶ βούλει, ῥίπτεις αὐτὸν τὴν εὐχὴν 

φέροντα. 
9. μαινομένους ἡ ΕἾ Ι1ΟΒ15 51Π11165 1Π- 

6! Πσθ. Τ᾿ ΤΙΟΒΟ5 ΘΗ ΠθῖηΟ δα σΟΠΟ6]0- 
ΠΟΙᾺ ΔΑ ΠῚ]Β᾽556 Ρυΐαπαᾳϑ οδῦ. 5ΟΌΗΝ, 

ἀπὸ] ὑπὸ (ὑολοίιιβ. Ρ. 742, αππΠὶ 

καταπέσοι ἰάθη 510 Πποά καταβλη- 
θείη. 

1ο. ἀκολασία] [)θ᾽ΠΟΒΙΠΘΠ6Β Ρ.111,᾿ 
1Ο : Ὥστε καὶ τοῖς ξένοις καὶ τοῖς δού- 
λοις τῆς παρρησίας μεταδεδώκατε, καὶ 
πολλοὺς ἄν τις τοὺς οἰκέτας ἴδοι παρ᾽ 
ὑμῖν μετὰ πλείονος ἐξουσίας ὃ τι βού- 
λονται λέγοντας ἢ πολίτας ἐν ἐνίαις 
τῶν ἄλλων πόλεων. ΡΪ]απίι5. ΘΌΟΙΙ 
3,1,27: [ἃ τθ νοβ ΤΙ ΈΠΊ]Η1, ΠΟΙΏ]- 
Π68 1: ΡοΐδΓ6, 8ΠΆ816, δίψα δα 
ΘσΟΘηδίη ΘΟΠΠΙΟΘΓΘ; ᾿Ισοῦ πος ΑΙΠΘΠ18 
πορῖβ. ΟἸαββίοιβ θδί Ἰοοιβ ΑΥ βίου 
Ῥοϊῖιο. ἘΝ ΕΤΕ οἵ 6, 4, ΌΙΪ ἀοοεοί δού- 
λων ἄνεσιν καὶ ἀναρχίαν ἀθιηοοιδίϊδ6 
ῬδΙϊΐου οὖ ὑγγϑηηὶα! σΟΥΩ ΤΠ ΠΘΊη 6886 
εὐ αὔ]θα. 5ΟΗΝ. 

οἰηθεὶς] ὁ ἐλεύθερος. 1)οΙπα 6 δοῦ- 
λον εἶναι τὸν ᾿Αθηναῖον (ἡοἸ)θίτι5 Ρ. 742. 

ἤσθηται] Νοι ἀαθιίανι πος γτοϑί!- 
που ρῖὸ ἐσθῆτα, ππᾶθ σΟΥΓΘΟΐΟΥ 1 
ἀπὸ (Ὁ. ροϑί βέλτιον δΔααια!; ἔχει, 
αυοὰ βέλτιον ἴῃ βελτίω ταπΐαο γεο]- 
Ῥίθη5 ϑοῃηθί ἀθγαβ. τ]ζθυῖαβ π8θς 46- 
Ριᾶναν δ. ὅδ᾽. Ἰᾶθπὰ Ὁ. 1, 8, οἷόν τε 
ἀδῃ5 ΡΙῸ οἴονται οΟἸηΙ {10 χρῆναι. 
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- Ἀ ἐ ΄, Ν Χ 5] » Ἁ ᾽ 3 7 

δοῦλοι καὶ οἱ μέτοικοι καὶ τὰ εἴδη οὐδὲν βελτίους εἰσίν. 
ΟῚ , Ν ΄σ 4 σ 95 κι Ν ᾽ὔ ΄σ 

εἰ δέ τις καὶ τοῦτο θαυμάζει ὅτι ἐῶσι τοὺς δούλους τρυφᾶν 
» ΄, ΄σ ἴω σι 

αὐτόθι καὶ μεγαλοπρεπῶς διαιτᾶσθαι ἐνίους, καὶ τοῦτο 
7ὔ ω ΕΝ - ͵ ἃ Χ ᾽ 

γνώμῃ φανεῖεν ἂν ποιοῦντες. ὅπου γὰρ ναυτικὴ δυναμίς 
Ἂν ’ὔ ᾽ὔ σ΄ 4 [2 

ἐστιν, ἀπὸ χρημάτων ἀναγκὴ τοῖς ἀνδραπόδοις δουλεύειν, 
σ ᾿ᾷ Ν Ἅ Ἁ 3 δὰ δ 19 , 

ἵνα λαμβανων μὲν πράττῃ τὰς ἀποφορᾶς, καὶ ἐλευθέρους 
3 7 Ὡ 3 9 Ν ’ὔ σι 3 7 ὰ 3 σι 

ἀφιέναι. ὅπου δ᾽ εἰσὶ πλούσιοι δοῦλοι, οὐκέτι ἐνταῦθα 
ἴω ὸΝ ἣΝ “- ἃ ’ὔ Ἁ “ 

λυσιτελεῖ τὸν ἐμὸν δοῦλον σέ δεδιέναι: ἐν δὲ τῇ Λακεδαί- 
ἐς ἀννο ν “- Ἁ 7, ΩΝ λ ,ὔ ε Ν ΄ 

μονι ὁ ἐμὸς δοῦλος σε δέδοικεν" ἐὰν δὲ δεδίῃ ὁ σὸς δοῦλος 
3 ΟΝ “ δὰ ΄ , δ ς - “ 

ἐμε, κινδυνεύσει καὶ τὰ χρήματα διδόναι τὰ ἑαυτοῦ ὥστε 
ο ὔ ΄“ Ν ΄“- τΥ 7 

μὴ κινδυνεύειν περὶ ἑαυτοῦ. διὰ τοῦτ᾽ οὖν ἰσηγορίαν καὶ 
΄- 7, Ν Ἁ » 4 ζω 

τοῖς δούλοις πρὸς τοὺς ἐλευθέρους ἐποιήσαμεν καὶ τοῖς 
“ Χ ἃ Χ ΄ ΄- ε 7 7 

μετοίκοις πρὸς τοὺς ἀστοῦυς, διοτι δεῖται ἡ πόλις μετοί- 
,ὔ ἊΣ ἴων ΄σι “. ΝΥ ἊΝ 7 

κων δια τε τὸ πλῆθος τῶν τεχνῶν καὶ διὰ τὸ ναυτικόν. 
Ν - 53 κ , , χ ’ 

[διὰ τοῦτο οὖν καὶ τοῖς μετοίκοις εἰκότως τὴν ἰσηγορίαν 
5 7ὔ 

ἐποιησαμεν. Ἶ 

11. πράττῃ Α.Ο. πράττει ΪἾ.. 

11. ναυτικὴ δύναμις) ᾿ΓΠΟΙηΙΒίΟς]68 
ΟἸΙπη διιοίΐογθ 1ἸΟΙΟΤΟ 11, 43, τοὺς 
μετοίκους καὶ τοὺς τεχνίτας ἀτελεῖς 
ποιῆσαι ϑυδ8ι::, ὅπως ὄχλος πολὺς παν- 
ταχόθεν εἰς τὴν πόλιν κατέλθῃ καὶ 
πλείους τέχνας κατασκευάσωσιν εὐχε- 
ρῶς" ἀμφότερα γὰρ ταῦτα χρησιμώτατα 
πρὸς ναυτικῶν δυνάμεων κατασκευὰς 
ὑπάρχειν ἔκρινεν. ΟΗΝ. 

ἀπὸ χρημάτων, ἀνάγκη---δουλεύειν] 
ΤΟΙΒ ποι! οπθιη τητιαν]. ἀπὸ χρημάτων 
δουλεύειν τοῖς ἀνδραπόδοις οϑὲ ΡΓΟΡΙαΙ 
ΟΡ65 οἵ Ρεοππηίδτη Πα] πΠ]ρ ΘΓ ΤΠ ΠΟ]Ρ115, 
56 ΔΟΘΟΙΏΠΊΟΟΔΓΘ 86 ΘΟΥΤῚ ΔΙΌ] ΤΊ ΠῚ 
εὐ ΠΠΡΙαΙποῖη. 516 τη 9,32: ᾿Απὸ 
χρημάτων πολλὰ διαπράττεσθαι ᾿Αθή- 
νησι, καὶ ἔτι ἂν πλείω διαπράττεσθαι, εἰ 
πλείους ἐπεδίδοσαν ἀργύριον. ΒΟῊΝ. 

τὰς ἀποφορὰς]) ἀποφοραὶ 5ιπΐ αυ]- 
αθπὴ οὐϊδπη ῬΘΏΒΙΟΠΘΒ. ΓΠΘΓΟΘΟῚΒ ΡΓῸ 
ψ1115 οοπαπιος]β βοϊαΐδθ ἀοτηϊηῖβ, 40- 
Ἑοηΐθ δ θβϑιο 8 Ηδιροοτζαῖ. Ρ. 24: οἱ 
γΔΙΟΚεπασο δα Ηετοάοίαμη 2, τορ, 
864 ἢ. 1. ϑιιηῦ ΡΘΠΒΙΟΠ68 ΠΠΘΓΟΘ 5 ΡΤῸ 
ΟΡΘΓἃ πϑαΐοα 8]16 15 σΟ]]οοαΐα. ἘἾπι5- 
ΤΩΟΩῚ ΒΕ ᾺΒ 8. 17, νοσϑῖτι ἀνδράποδον 
μισθοφοροῦν. ΒΟῊΝ. Θαὶ γεοερία 
ΤΟΙ ΟΙανΙ οοη]δοίατα λαμβάνωμεν (αἱ 
ἐποιήσαμεν 8. 12) ΡΙῸ λαμβάνων μὲν, 
ΘΟΠ]θοΙῦ ὧν πράττει, Ἰ. 6. τὰ ἀνδράποδα, 
ΟΡΘΓδΘ δχίγδ 618 ΘΟ] οοαίαθ, Ἡ οἰηάου- 

δέδοικεν Θεορδητι8. ΓΌτὶ δεδοίκει. 

ἤμπβ ὧν ἂν πράττῃ. ϑε4 οΥΘΟΙ 1115 
ΡΙαγτα ἢὶς δχοιαϊββθ, αὖ 5. 19 οἱ 17. 
Νεο Ὠ151 46 τηδη τη ]5510Π6 6161 ροΐαιϊΐ 
ἐλευθέρους ἀφιέναι, υἱὖ τοοία Δηϊπι)δα- 
νογῦ Ηοπαοτῆμσβ. Θαδθ ΓυΓΒ8 ΠΟ 
ΘΟΠδογθηΐ οἰιπὶ ΡΙΌΧΊΓ18. 196 ἀποῴφο- 
ραῖς αἰχὶς Βοροκῃιαβ Οδοοπ. ΑςΠθη. 
ΨΟ]. 1, Ῥ- ΙΟΙ, Ργορδη8 ΗβΙ ΠΟΙΗ͂Ι 
σΟΠ] ΘΟ ΓΆΓη. 

πλούσιοι δοῦλοι] Ηεϊπαογῆμδ οἱ 
δοῦλοι 5οηιρίθπη τηδ]θραὶ : Γζϑοεΐβ. 
5ΟΗΝ. 

σὲ δέδοικεν] Βεῖρ. [1,Δορα, ὅ, 2: 
Ἐποίησε δὲ καὶ οἰκέταις, εἴ τις δεη- 
θείη, χρῆσθαι καὶ τοῖς ἀλλοτρίοις. 
ΜΟΙΕῸῦ"Κ. 

ὥστε μὴ κινδυνεύειν] [6 ποπ ᾿ᾶ06- 
Ὀ1 αυοα βοϊναί πευῖὶβ. ΖΕΌΝ. 

12. ἰσηγορίαν --- ἐποιήσαμεν] 19)6- 
τηοϑβίῃ. Ρ. 529, 3: Ὥστε κἂν εἰς δοῦ- 
λον ὑβρίζη τις, ὁμοίως ἔδωκεν ὑπὲρ 
τούτου γραφὴν, υὔλϊΙ ΙΘχ γεοϊίαίηγ. 
Τιρθπι 50] Ι5 δα Ὁ ΑΘΒΟἢΙΠ 65 σοΟηΐγα 
ΤΙ το τη Ρ. 3. 14. [ἀδπὶ Π)οτη βίῃ. 
ῬΟῚ1Ι1,9: Ὥστε καὶ τοῖς ξένοις καὶ 
τοῖς δούλοις τῆς παρρησίας μεταδεδώ- 
κατε καὶ πολλοὺς ἄν τις τοὺς οἰκέτας 
ἴδοι παρ᾽ ὑμῖν μετὰ πλείονος ἐξουσίας 
ὅ τι βούλονται λέγοντας ἢ πολίτας ἐν 
ἐνίαις τῶν ἄλλων πόλεων. Οοπῇ. ΑἴΠε- 
Ὧ86] 6, Ρ. 26] Α. Αὐἰϑίοί. ῬΟΪΙ π, 



40 ΠΕΡῚ: ΠΤ. 

Τοὺς δὲ γυμναζομένους αὐτόθι καὶ τὴν μουσικὴν ἐπιτη - 
δεύοντας καταλέλυκεν ὃ δῆμος, νομίζων τοῦτο οὐ καλὸν 
εἶναι, γνοὺς ὅτι οὐ δυνατὰ ταῦτά ἐστιν ἐπιτηδεύειν. ἐν 
ταῖς χορηγίαις αὖ καὶ γυμνασιαρχίαις καὶ τριηραρχίαις 

’ὔ 4 “ 

γιγνώσκουσιν ὅτι χορηγοῦσι 

: Καὶ τὰ περὶ τὴν δημοκρατίαν γι- 
τ τὴν τελευταίαν τυραννικὰ πάντα 
-δούλων ἄνεσις, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" 
οὔτε γὰρ ἐπιβουλεύουσιν οἱ δοῦλοι 
κι τ. ἃ. [Ιάθτῃ ὅ, 4 οχίγ. : ΓἜτι δὲ καὶ 
τὰ τυραννικὰ κατασκευάσματα δημοτικὰ 
δοκεῖ πάντα, λέγω δὲ οἷον ἀναρχία τε 
δούλων" αὕτη δ᾽ ἂν εἴη μέχρι του συμ- 
φέρουσα καὶ γυναικῶν καὶ παίδων. 
5ΟΗΝ. 

τῶν τεχνῶν] Ῥεγίπηοί πιο ἸΟΟΒ 
ΠΙΟΔΟΥΙῚ 11, 43, ΒΌΡΓδ ΡοβιζαΒ δα 5. 11. 
5ΟΗΝ. 

διὰ τοῦτο οὖν---ἐποιήσαμεν] ΜΙΝΙ 
ἰούμπμαη ἤος ΤηθΙη τι ΒΡΌΓΙη οἵ 
Τη8]86 6Χ ΒΌΡΘΙΙΟΥΙ τι. τϑρούπαμῃ ν]- 
ἀείαγ. ΒΟῊΝ. 

13. αὐτόθι] Αἴποη15. Ἰσὶταν ΔΌΒΘἢ8 
ἢδ86ο ΒοηΙρδιύ. Αὖὐ 1άθιη ἴϑηηθη ρϑαῖοὸ 
δηΐθδ ἐποιήσαμεν 4188] ὈΥΆΘΒΘΏΒ, Π86 
Ἔχϑαϊ], αἰχιύ. Πδπο Ῥϑύβοῃδθ εὖ Ἰοοὶ 
ἸποοηΒίθ 18 τη Π11}1ἃ Υϑί!ο 6 ν6] ἀεἴθη- 
ἋΕΥ6 ν6] δβχοῦβασα ροϑϑη. (ὑδίθγιτη 
ΒΘαθθη θτι5 ΡΥΔΘΠ ΘΠ ΟΘΏΒ560 
Ἰοσατη Ρ]δίομῖβ ἴῃ Οὐΐοπο Ρ. 50 "ἢ : 
Οἱ ἐπὶ τούτῳ τεταγμένοι νόμοι Ταραγ5 

γέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν μου- 
σικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν. ΞΟΗΝ. 

τὴν μουσικὴν---ἐπιτηδεύειν͵ (ὑδῃΐτΠ, 
ΒΔΙΓΔΓΙΟΠ ΘΠ, τητιϑίσϑη. ΦΘΏΒᾺΒ δϑῦ: 
ῬΟρΡυΪα5 Θχουοιῦα οὙτηη1ο8 οὕ τηπι51608 
ΔὈτορανιῦ οὖ δηψ αν, Δ ]τιδπὶ 510] 
ΠΟΙ σΟηνοπΙθηία. Ἦος ογδΐ ΡΥΟΡΥΙΘ 
αἸοθπάππῃ: Τὸ δὲ γυμνάζεσθαι---ἐπι- 
τηδεύειν---νομίζων τοῦτο οὐ καλὸν εἶναι. 
Ναμπο γϑῦῸ ἀπ ΒΒ: Π10 ἀϑυπαᾶθίο τιϑ15 
ϑιιοῦοΥ ΒοΥρδιῦ τοὺς γυμναζομένους --- 
ἐπιτηδεύοντας καταλέλυκεν. 5ΟΗΝ. 
τοὺς μουσικὴν ἐπιτηδεύοντας καταλέ- 
λυκεν ὁ δῆμος, οὐ νομίζων τοῦτο οὐ 
καλὸν εἶναι, γνοὺς δὲ ὅτι οὐ δυνατός 

ἐστιν αὐτὸς ταῦτα ἐπιτηδεύειν (ὐοθοίτ8 
ΡῬ. 742. ἴεγα αὖ ΟΥ̓ 8. δα ᾿βοογαί!8 
Αππαοβίῃ Ρ- 343. αὰϊ οὐ νομίζων οἵ 
γνοὺς δὲ ὅτι οὐ δυνατὸς ταῦτα. 

καταλέλυκεν  ΟἸυ]4 οατι888 ἔποτῖῦ αὐ 
1518 ΟὙΠΙΠβίο8 6 Ῥδυϊδίϊτη ἃ ΡΟρυ]οῸ 
ΠΘΡ]]ρθγθίαγ, αἸβοιτηιιβ εχ δ βοίρ. 4, 
Ἐ2:: οἵ τε γὰρ ταχθέντες γυμνάζεσθαι 
πολὺ ἂν ἐπιμελέστερον πράττοιεν τὰ ἐν 

ἃ ’ὔἢ σ΄ 

μὲν οἱ πλούσιοι, χορηγεῖται 

τοῖς γυμνασίοις, τὴν τροφὴν ἀπολαμ- 
βάνοντες πλείω ἢ ἢ ἐν ταῖς λαμπάσι γυμ.- 
νασιαρχούμενοι. 1.6. 81 1ἴΠ ΘὙΠΊΠΆΒΙΒ 
56 ΘΧΘΥσθπίθβ οἰ θτη ΤΠ Δ]Ο ΘΙ ἃ6οΙρ6- 
Τοηΐ ἃ ὙΠ ΠΔΒΙΔΓΟἢ8, ἡ8π| 40] δα 
ΟΟΡΒαΠῚ] ἰδιηρδάθμη 5686 δχϑγοθηΐ. 
ΝοΙοθαῦ Ἰρὶῦαῦ ροραϊαβ ΠΠΌΘΓῸ5. βατηῦα 
5110 ΘΧΘΙΌΘΤΙΘ, 8664] σὙΓΠΠΔΒΊΔΥΟὮ]5, ὁΠο0- 
ΤΘΟῚ5. δ τηδριβίγαίθτι5. Ἔχ ΓΘ Π608 οἱ 
ΔΙΘΠ05. 8|16ὴ15 ΒΓ .5 ΡΓΔΘΌΘΓΘ 
τηϑί θα ρθσοβ. Δυϊβίορμϑηββ οἴϊδτη 
ΘΟΠαοΥ ΩΣ πορ᾽θοία σοΠθγΆ γυμνά τὲ 
οἵ ΡΑ]αθβίμαβ. νϑοιὰβ ἤδη. τούρ: 
ἐξεκένωσεν τάς τε παλαίστρας, ΟἸλμά,. 
5:9 [98 ΘΡΒΘΡΙ5 ΘΏΪΠῚ Θϑύ ἴῃ Αχίο- 
σθ0 Ρ. 367 Α : Καὶ φόβος χείρων εἴη τὸ 
Δύκειον καὶ ᾿Ακαδημία καὶ γυμνασιαρ- 
χία καὶ ῥάβδοι καὶ κακῶν ἀμετρίαι" καὶ 
πᾶς ὁ τοῦ μειρακίσκου χρόνος ἐστὶν ὑπὸ 
σωφρονιστὰς καὶ τὴν ἐπὶ τοὺς νέους 
αἵρεσιν τῆς ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλῆς. 
πῆς ἸρΊΌα] ΤΟΥΘ ΠῚ οὖ στη 8η0]- 
ααμπι ΘΡΘΟΓ τη σΟΥ̓ΡΟΥΙ 18 οἰ 5810] 
σΟΠβαΪθηΐθηῃ ἀδιηοογαῖϊα ἃθο]θν οαΐ νοὶ 
Δη Παπδγογαΐ, τὰ ῬΙαΐαγομ 5. Αὐιϑί!- 
(15. 6. 1: Ὁ δῆμος ὡς καθυβρισμένον 
τὸ πρᾶγμα καὶ προπεπηλακισμένον 
ἀφῆκε παντελῶς καὶ κατέλυσεν. Οοηΐ. 
αϊοῖΐα δα Αὐὶβϑίοίθβ Ῥο ΠΟΥ ΠῚ 4, 
1ο,7. ΞΟΉΝ, Ομυἷν. δα Οοτηπιοηῦ. 

3: 12; 8. 
χορηγίας] 00] οΠοΓΘΡΊΙΒ ῬΌΘΓΟΒ 816- 

Ὀαὺ αἸβοθπίθβ σδηξαπ, ΓΤ 5168 οὗ 58]- 
ταὐϊοποῃ. 5ΟΗΝ, 

γυμνασιαρχίαις] τ πος ΡαΌ]οΟ 
τητΠοΓα Γὰηροθαίασ, ΘΡΘΌΟΒ ἴπ σγιη- 
Ώ8510 88 Θχϑυσθηΐίεβ ΠΟ βοίΐθμῃι δἱθρδῦ, 
564 οἰδαχτῃ οὐϊδτη το θαῦ, 51 ΘΠΠῚ 
ΠΟΠΟΙ͂Θ ΓΠΏΘΓΘ 5800 [πποίπι8 6886 νἱ- 
ἀδυῖ δὲ ρα ]166 οϑίθπάθσγθ νο]θθαΐ, αὶ 
συτηπδβίϊοδπη ἃΥίθ ΠΏ οπὶ ἰδ 60]8- 
ἰϑδϑθηΐ, Ἰανθπθβ. 5ΟΌΗΝ, 

καὶ τριηραρχοῦσι] Ἦδβεοο 8Δαα!α! [,6- 
ΟΠοΙδνα5, μὲν ΝΥ ΘἸΙΒΚα5. Α {ΠἸ ΘΓ ΓΟΠΙ5 
μισθοὺς δοοθρῖββα ὑπηρεσίας δτραϊϊ 
Ἰοσιθ Χϑπορῃοηῦβ Οθοομῃ. 2, 6, εἷ 
Ἰοσιβ οἸδββιοβ ΠΟΥ 1618 6, 31. 1)6 
ΤΟ] Ια δτατη λειτουργιῶν ΒΌΓΑΔ ΕΒ. ν. 
ὙΥΟΙΗ͂Ι Ῥτοϊορ. δὰ 1μϑρύϊηθαιῃ. 5ΟΗΝ. 



ΠΆΡΕ 41 

δὲ ὁ δῆμος, καὶ τριηραρχοῦσι μὲν καὶ γυμνασιαρχοῦσιν οἱ 
πλούσιοι, ὃ δὲ δῆμος τριηραρχεῖται καὶ γυμνασιαρχεῖται. 
ἀξιοῖ οὖν ἀργύριον λαμβάνειν ὁ δῆμος καὶ ἄδων καὶ τρέ- 
χων καὶ ὀρχούμενος καὶ πλέων ἐν ταῖς ναυσὶν, ἵνα αὐτὸς 
τε ἔχη καὶ οἱ πλούσιοι πενέστεροι γίγνωνται. 
δικαστηρίοις οὐ τοῦ δικαίου αὐτοῖς μᾶλλον μέλει ἢ τοῦ 
αὐτοῖς συμφόρου. 

᾽, ΄- 

Ἔξ τοὶῖς 

Ἁ “ ΄’ σ ’, “ 

14. Περὶ δὲ τῶν συμμάχων, ὅτι ἐκπλέοντες συκοφαντοῦσιν, 
΄ - Ἂ ἣΝ 7 7 

ὡς δοκοῦσι, καὶ μισοῦσι τοὺς χρηστοὺς, γιγνώσκοντες ὅτι 
΄-΄ ᾿ ᾽ὔ Ἂς ΒΥ Ν ΄ » 7 

μισεῖσθαι μὲν ἀναγκὴ τὸν ἄρχοντα ὑπὸ τοῦ ἀρχομένου" 
Ἁ ν᾿ ’, ξ 3 “- 7ὔ 

εἰ δὲ ἰσχυσουσιν οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ ἐν ταῖς πολε- 
σιν, ὀλίγιστον χρόνον ὴ ἀρχὴ ἔσται τοῦ δήμου τοῦ ᾿Αθή- 
νῆσι. διὰ ταῦτ᾽ οὖν τοὺς μὲν χρηστοὺς ἀτιμοῦσι καὶ χρή- 
ματα ἀφαιροῦνται καὶ ἐξελαύνουσι καὶ ἀποκτείνουσι, τοὺς 
δὲ πονηροὺς αὔξουσιν. οἱ δὲ χρηστοὶ ᾿Αθηναίων τοὺς χρη- 

Χ - , 7 7 ΄, 

στοὺς ἐν ταῖς συμμαχίσι πόλεσι σώζουσι, γιγνώσκοντες 
σ 7 ᾽ , » Χ 7ὔ 7 3. τῶν ἀντ 85 
ὅτι σφίσιν ἀγαθόν ἐστι τοὺς βελτίστους σώζειν ἀεὶ ἐν 

΄ 7 “᾽ 7 “ἋΟ. “ 3 Ξ ΕῚ σ 3 

15 ταῖς πόλεσιν. εἴποι δέ τις ἂν ὅτι ἰσχὺς ἐστιν αὕτη Αθη- 
ναίων, ἐὰν οἱ σύμμαχοι δυνατοὶ ὦσι χρήματα εἰσφέρειν. 
τοῖς δὲ δημοτικοῖς, δοκεῖ μεῖζον ἀγαθὸν εἶναι τὰ τῶν συμ- 
μάχων χρήματα ἕνα ἕκαστον ᾿Αθηναίων ἔχειν, ἐκείνους 

να δ το ᾽ “- τν ΠῚ ᾽ὔ 5. ὔ 32) » 

δὲ ὅσον ἀποζῆν καὶ ἐργάζεσθαι, ἀδυνάτους ὄντας ἐπιβου- 
’, 

λεύειν. 

ιό6 Δοκεῖ δὲ ὃ δῆμος ὁ ᾿Αθηναίων καὶ ἐν τῷδε κακῶς 

12. καὶ τριηραρχοῦσι μὲν οπ1. ΠΌΤῚ. 
ΕΊ. 42. 50. 
5ΙοΌ. ἀτιμῶσι Ϊ,. 
ῬΠοπίβ ἐξελαύνονται. 

13. καὶ τρέχων ΤῊ6}1π|8 ΡοΟΠαοίτΓ δηΐθ 
καὶ πλέων. 

14. ὅτι] Ααὖ ἀε]οηππ| εβῦ ὅτι δαΐ 
Ἰερθπάστη οἱ πονηροί. θα αν ΘΗΪΠη 
οἱ χρηστοἥ. ΜΟΒΌΜΣ. οἱ γτὸ ὅτι 
Ζευαπῖαβ. ΡῬ]ατα δχ οι 1556 νἹἀθηίαΓ. 

οἱ ἐκπλέοντες] Η͂Ι ΡΔΙΕΙΠῚ ἐπίσκοποι 

Ραυίτη φύλακες νοσεαθαπίαν, ἀοςθπηΐθ 
Ἡῃροογδίομα ᾿π νοοδῦτ]ο ἐπίσκοποι, 
ὉΡῚ σΟΠΊΡΘΡΔΗ ΟΣ οατὴ [ΘΟΟΏΪΟΙ5. ΠΒΓ- 
τηοβίϊβ. (ὑοηξ. 5680]. Αὐϊβίορῃ. ἂν. 
1022. Ἀδβοῃιηθβ ο. ΤΊΓΠΔΓΟ τι" Ρ- 
ἘΠῚ ΤΠ. (16 ΠΊΉΤΠΔΡΟΠΟ : Ἦρξε δ᾽ ἐν 
ἼΑνδρῳ πριάμενος τὴν ἀρχὴν τριακον- 

τοῦ ᾿Αθήνησι οτῇ. 5100. 

ἐξελαύνουσι δαἸο Ττῖης. δίοῦ. [ΔΌτὶ ΘίοΌ. οἱ Χϑηο- 
15. ἀποζῆν] [ΔὈΤῚ ζῆν. 

14. ὅτι μισεῖσθαι---αὔξουσι ΒΙΟΌ. οἵ 
οὖν οτὰ. ὅίοῦ. ἀτιμοῦσι Α. 

τάμηνον, ---εὐπορίαν τῇ βδελυρίᾳ τῇ 
ἑαυτοῦ τοὺς συμμάχους τοὺς ὑμετέρους 
ποιούμενος. ΒΟῊΝ, ἘἘδαϊς Π|ὰα οἱ 
ἐκπλέοντες 8. τ. 

ἰσχυροὶ] χρηστοὶ, αὖ ἀηέαδᾶ εὐ ροΒβίθ8, 
Οοβείαβ Ρ. 742. [ἄδτ ΠΟ οἷ 2, 10, 
᾿Αθήνησι ταυΐαΐ ἴῃ ᾿Αθηναίων. 

15. ἐκείνους δὲ ὅσον] [Ὠ[6]]Π1σὸ ἔχειν, 
ΔῊ τ|ΠῈ 1118 ΒΊΡΘΓΘΒΒΘ, αϑηδατη 5815 
510 δα νιΐϑη το] δτη εὖ ΟΡῸ5 ΤῈ- 
ΒΠΠΟΘΠ ἰδοϊθητιμη ΔοτιπΊαιιΒ ΘΟ]8η- 
ἄστη. 5ΟΗΝ, 

ζῆν] ἀποζῆν Οοβείᾳϑβ Ρ. 743, υἱ τς 
'ΓΒιιογα. τ, 2, εἵ 4110]. 



48 ΒΕΙΡΙΒ. ΑΤΉἊΝ, 

, “ Χ 7 ϑ 7, ΄“- 5 »ἷὰν 

βουλεύεσθαι ὅτι τοὺς συμμάχους ἀναγκαζουσι πλεῖν ἐπὶ 
9 ΧΟ ς λ “ 9 μὲ ,ὔ΄ 

δίκας ᾿Αθηναζε' οἱ δὲ ἀντιλογίζονται ὅσα ἐν τούτῳ ἔνι 
5 ἈΝ ἴω, ἴ “ 9 ,ὔ ε ἴω ἃ 5 δ ΄- 

ἀγαθὰ τῷ δημῷ τῶν Αθηναίων πρώτον μὲν ἀπὸ τῶν 
΄ ’ 5 3 

πρυτανείων τὸν μισθὸν δι' ἐνιαυτοῦ λαμβανειν᾽ εἰτ᾽ οἴκοι 

τό. πλεῖν ἐπὶ δίκας ᾿Αθηναζε] ὕτανϑ 
ΟΥΤΊΘ ἢ 8 Τη1|}015. ΟἸἸπη ΟὈ]δοίατη ΑἸΠ6- 
ΠΙΘΠΒΙθ.5, αὖ ἀρρᾶτοῦ ὃχ ᾿βοουδὶ δ 
Ῥδῃδίμθη. Ρ. 245 1) : Καὶ τάς τε δίκας 
καὶ τὰς κρίσεις τὰς ἐνθάδε γιγνομένας 
τοῖς συμμάχοις---διαβαλοῦσι. (ὑπατη86- 
ἸΙθοη Ῥοπίιοαβ ΑἰἢΘη861 9, Ρ. 407 Β, 
ΠΆΤΓᾺΠΒ ο Ἠθρϑηηοηθ Ρᾶτοάο, Τ δεῖο: 
Καθ᾿ ὃν δὲ χρόνον θαλασσοκρατοῦντες 
᾿Αθηναῖοι ἀνῆγον εἰς ἄστυ τὰς νησιωτικὰς 
δίκας, γραψάμενός. τις καὶ τὸν ̓ΗἩγήμονα 
ίκην, ἤγαγεν ἐς τὰς ᾿Αθήνας. 1)ε]η66 
δ ΑἸΟΙ ΙΔ 15 δαοίοτγιἑαίΐθ Ἰπα]ο τὴ 
110 ἔπ15586 Βα] απ. [πβυ]181 65 συ ΈΓῸ 
7ααϊοῖα ΑἸΠΘΠΙΘηβιαση 60 ἀβαὰθ 5ὰ}Ὀ- 
1Ἰογπηΐ οοδοίϊ, ἀοηθο ΟἸγΙΏΡ. 938; 3; 
ΑΥΒΟΠίθΠ868. ΠΑΡΆ] ὈΓΆΘΙ1Ο νἹοῖ] δραὰ 
Αεροβροίδιηοβ ἹΠΠΡΘΥ ΠῚ ΓΠ8γ15 ΔΠῚ1- 
Βεγαπί. Χοποόρποη δαΐοπῃ ροϑί τρα]- 
ὕστη ἀθιητπὶ ὃχ Αϑιἃ δηΙ πη τη 86 5011- 
Ῥεπάαπι ΔρρΡαΪ. [ρἸίαν ἀυριτηθηΐθατη 
δῖος Ἰοοῦβ τηϑη] 650 158: πη τη. ΟἸΠΠ] ΆΤΩ 
Ῥτδθ θοῦ ΠὈσιιπη ἤπιπο ἃ ΒΟΓΙΡίοΟΓΘ Ρτο- 
ἴδούατη 6586 Χβθηορῃομπίθ δη Πα] ΌΊΟΤΘ, 
αὕο νἱνεηΐθ οἵ νιἀθηΐθ ᾿πα]οῖα 1Πη5τ|- 
Ἰαγῖὰ ΑΥΏΘΠΙΒ. Τ]ΔΧΊΤΩΟ ΒΟΟΘΙΟΥΆΙΩ [Π- 
ΘΟΙΏΠΊΟαΟ Θχογοθαπίαγ. 5ΟΗΝ, 

οἱ δὲ ἀντιλογίζονται] ΑΥΠΘΠΙΘΗΞ15 
ῬΙΘΌ65. [{ὰ ϑιρ18 5. 7; οἱ δὲ γιγνώ- 
σκουσι. 5ΌΗΝ. 

τῷ δήμῳ τῶν ᾿Αθηναίων] 510 5.17 οἱ 
ὉῚ βϑιηεΐ τὸν Α. Ῥω τῶν, 564 οπι- 
Ὧ65 τῶν Π7Ὸ τοῦ, 5. 18, εἴϑὶ ἢΙς 
8.110 δηΐα ἔπογδΐ ὁ δῆμος ὁ ᾿Αθηναίων. 
Δίαμθ πος ἸοοΟ τοῦ ῬΙῸ τῶν ΤηΔΙρῸ 
ΜῊ]. Ἐρβοΐβ Ἰριθαν τῶν ἀὐϊαὰθ 10]}10 
Οοβείιιβ, οἴβι οϑῇ ἴῃ ἰηβϑοῦ. Οὐούϊοα 
(ΥΡ. [ΠΒΟΙΤ. νΟ]. 2, Ρ. 417, Ὡ. 2557 
τ: Τὸν δᾶμον τῶν ΠΩΣ 568 2ο: 
Τῷ δάμῳ τῷ Παρίων, σοπίγα ἸΔρΙΉ6 ΠΩ, 
4] τῶν ΕΟ ΠπΠ| Μπριθοβυῃ. νο]. 2, 
Ρ. 36. Αρυὰ Χεπορμποηίοθιῃ ΠΙβῦ. αγ. 
35» 25; σοηδβοπίαηῦ [ὈΤ] 1Π τὸν δῆμον 
τῶν ᾿Αθηναίων, ἢ, 4, 4. ἴῃ τῷ δήμῳ τῶν 
᾿Αθηναίων, 8110] γαγϊδηΐε5 ἴῃ [8]10118, αΐ 
τὸ τεῖχος τὸ Περινθίων ΡῬΓΟῸ τῶν τη6- 
ΠΙΟΥῈ5. ΑΠΔΌ. 7; 2, 11, οὖ 5: 1106 7 81] 
ΔΙΙΟΥ ΤΩ ΟΠ 1ΠΒΟΓΙ ΡΟ Ο.5. ΑΟ16]8. 

τῶν πρυτανείων͵] ΑτΊδίοϊο!68 Ρο] 1. 
2, ΤΟ: Τὰ δικαστήρια μισθοφόρα κατ- 
έστησε Περικλῆς. ὥϑαθο]. ΑὐἹϑίορῃ. 

Νὰ}. 1134, πρυτανεῖον Ἰπίθυ Ῥγβθίδπίαν 
ἀργύριόν τι, ὅπερ κατετίθεσαν οἱ δικα- 
ζόμενοι ἀμφότεροι, καὶ ὁ φεύγων. καὶ ὃ 
διώκων. Αἀαϊς ῬοΟΙΙὰχ ὃ, 98: ὋὉ δὲ 
ἡττηθεὶς ἀπεδίδου τὸ ποῖ ἀμφοτέρων 
δοθέν. ἐλάμβανον δὲ αὐτὸ οἱ δικασταί. 
καὶ οἱ μὲν ἀπὸ ἑκατὸν δραχμῶν ἄχρι 
χιλίων δικαζόμενοι τρεῖς δραχμὰς κατ- 
ετίθεντο" οἱ δὲ ἀπὸ χιλίων μέχρι μυ- 
ρίων, τριάκοντα. ΘΟΒ] αΠρῚς ΘΙ ]ΟΥ Τα 
ΟΡΙΠΙΟΠΘΙΗ, πρυτανεῖα εἶναι τὸ ἐπιδέκα- 
τον τοῦ τιμήματος" κατατίθεσθαι δὲ αὐτὸ 
τοὺς γραψαμένους ἐπὶ μισθοδοσίᾳ τῶν 
δικαστῶν. Πδῃς Ορ!ηϊοπθπὶ Βθοσ 
ϑΒαηῦ ΑΠπτηΟμ]5 οὐ Π Ποτηδ5 ΜαρΊ βίου. 
ΟἸοββαθ ψατγιάϊοαθ οὕτῃ βρογέ5 Ἀο- 
ΤῊΔΠΟΙΤΏ ΟΟΙΠΡαΓΔηῦ ; Ταοῦ5. ΟὈΠῚ 
ϑαογαγηθηΐο σοταραγδ15. Οὐηΐ. Β6Πο- 
1ὰ 84 Αδββομίηθιη Ὁ. 744 (35. 22 εα. 
Οχοη.) 50ΗΝ. 

δι ἐνιαυτοῦ] Ατιϑίοριῃ. Νὰ. τού: 
Πῶς οὐ δέχονται. δῆτα τῇ νουμηνίᾳ 
ἀρχαὶ τὰ πρυτανεῖ᾿ ἀλλ᾽ ἐ ἔνῃ τε καὶ νέᾳ, 
ἵν᾿ ὡς τάχιστα τὰ πρυτανεῖ᾿ ὑφελοίατο. 
Του Ποηηοβίῃθ 185 Δαν Υβ8 ΓΠἼπι|ο- 
οὐδίθιη δϑί Ρ. 730, 25 : Ἔστιν ὑμῖν 

, ᾿ ὌΝ , τεῦς 
κύριος νόμος τοὺς ἔχοντας τά τε ἱερὰ 
καὶ τὰ ὅσια χρήματα καταβάλλειν εἰς 
τὸ βουλευτήριον" εἰ δὲ μὴ, τὴν βουλὴν 
αὐτοὺς εἰσπράττειν τοῖς νόμοις χρωμέ- 
νην τοῖς τελωνικοῖς. διὰ τοίνυν τοῦ 
νόμου τούτου διοικεῖται τὰ κοινά. τὰ 
γὰρ εἰς τὰς ἐκκλησίας καὶ τὰς θυσίας 
καὶ τὴν βουλὴν καὶ τοὺς ἱππέας καὶ 
τἄλλα χρήματ᾽ ἀναλισκόμενα οὗτός 
ἐσθ᾽ ὁ νόμος ὁ ποιῶν προσευπορεῖ- 
σθαι. οὐ γὰρ ὄντων ἱκανῶν τῶν ἐκ τῶν 
τελῶν χρημάτων τῇ διοικήσει, τὰ προσ- 
καταβλήματ᾽ ὀνομαζόμενᾳ διὰ τὸν τοῦ 
νόμου τούτου φόβον καταβάλλεται. πῶς 
οὖν οὐχ ἅπαντ᾽ ἀνάγκη καταλυθῆναι τὰ 
τῆς πόλεως, ὅταν αἱ μὲν τῶν τελῶν 
καταβολαὶ μὴ ἱκαναὶ ὦσι τῇ διοικήσει, 
ἀλλ᾽ ἐνδέῃ πολλῶν, καὶ μηδὲ ταῦτα ἀλλ᾽ 
ἢ περὶ λήγοντα τὸν ἐνιαυτὸν ἢ λαβεῖν, 
τὰ δὲ προσκαταβλήματα τοὺς μὴ τιθέν- 
τας μὴ κυρία ἢ ἡ βουλὴ μηδὲ τὰ δικα- 
στήρια δῆσαι "π-τ-οὐ σύνιμεν καὶ βουλευ- 
σόμεθα, ἐάν τι δέῃ :;---οὐ δικάσει τὰ 
δικαστήρια τά τε ἴδια καὶ τὰ δημόσια: 
ὉΠ46 ρϑΐθί 1Π1010 ΔΠῚῚ ρατδίϑῃ [1588 

--ὠὐὐδ δτ κ). τὼς 
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͵ 5 “-“ Ε ΄“ δ , Ἁ 

καθημενοι ἄνευ νεῶν ἐκπλου διοικοῦσι τὰς πόλεις τὰς 
7] Ν Χ Ν - ’ 7ὔ Χ ᾽ 

συμμαχίδας" καὶ τοὺς μὲν τοῦ δήμου σώζουσι, τοὺς ὃ 
΄ 3 “ , Χ ᾽᾽ 

ἐναντίους ἀπολλύουσιν ἐν τοῖς δικαστηρίοις" εἰ δὲ οἴκοι 
3 “ Ἁ ,ὔ τ ᾽ ͵ ᾿ 9 ,ὔ ὕὔ ᾿ 

εἰχον ἕκαστοι τὰς δίκας, ἀτε ἀχθόμενοι ᾿Αθηναίοις, τούτους 
Ἃ “ Ἄπ ΩΝ 3 7 - Ὡ ,ὔ χ, 5 

ἂν σφῶν αὐτῶν ἀπώλλυσαν οἵτινες φίλοι μαλιστα ἦσαν 
» ἴω ͵ Ἂν ἃ ’ « “ ΄σ 39 

17 Αθηναίων τῷ δημῳ. πρὸς δὲ τούτοις ο δῆμος τῶν ᾿Αθη- 
ή ΄-“ “ 3 3 “-“ ΄σ 

ναίων τάδε κερδαίνει τῶν δικῶν Αθηνησιν οὐσῶν τοῖς 
ψ ’ ͵ 

συμμαχοις. πρῶτον μὲν γὰρ ἡ ἑκατοστὴ τῇ πόλει πλείων 
δ' ἃ ᾽’ὔ 

ἢ ἐν ΤΠειραιεῖ; ἔπειτα εἴ τῳ συνοικία ἔστιν, ἄμεινον πρᾶτ- 
ἄγο, Ὁ» ᾽᾽ σ “ ἂν 5 ’ 

τει ἔπειτα εἰ τῷ ζεῦγος ἐστιν, ἢ ἀνδράποδον μισθοφο- 
ροῦν" ἐπειτὰ οἱ κήρυκες ἄμεινον πράττουσι διὰ τὰς ἐπι- 

Ν δὰ ἣ ἃ δ 

18 δημίας τὰς. τῶν συμμάχων. πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μὲν μὴ 

ἐπὶ δίκας ἦσαν οἱ σύμμαχοι, τοὺς ἐκπλέοντας ᾿Αθηναίων 
ἐτίμων ἂν μόνους, τοὺς τε στρατηγοὺς καὶ τοὺς τριηραρ- 
χοὺς καὶ τοὺς πρέσβεις" νῦν δ᾽ ἠνάγκασται τὸν δῆμον 
κολακεύειν τὸν ᾿Αθηναίων εἷς ἕκαστος τῶν συμμάχων, 
γιγνώσκων ὅτι δεῖ μὲν ἀφικόμενον ᾿Αθήναζξε δίκην δοῦναι 

ἊΣ “ » 35 32) Ν 9 5 3 "“ 7 Ὡ 5 

καὶ λαβεῖν οὐκ ἐν ἄλλοις τισὶν ἀλλ᾽ ἐν τῷ δήμῳ, ὃς ἐστι 
Ἃ ΄ » ΄ Ν » “ 3 Ἢ ΄ 5 σ΄ 

δὴ νόμος ᾿Αθήνησι: καὶ ἀντιβολῆσαι ἀναγκάζεται ἐν τοῖς 

ΤΛΌΤῚ πράττειν. 18. ἦσαν] [ΛΌ1] ἤεσαν. 17. πράττει ΘΟ ΠΘΙ ἀἜγι8. 
τὸν Α. (ὐδίει τῶν. τοὺς πρέσβεις] ΓΛΌΤῚ πρέσβεις. 

Ρ. 66, ἑορποδβοϊπηβ. Τοῦ σίτου πεν- 
τηκοστὴν αἰδοτία. ποτηϊηδύ Π)ϑιηοβίμε- 

Ηδῃς νο]υΐ ἴῃ 1ο- 

την θάθπι βθηδίοσιτῃ οἱ ἡπα στα. δι᾽ 
ἐνιαυτοῦ 6556 ΘΙ [ΟὐΠ ΔΠΠΠΓΊ, 6Χ 
Η δι ροογδοπ6 το αἱῦ ΜΠ] 6 Μ|5- 
6611. ΡΏ11Ο]. 1. Ρ. Ζό2Ζ. ΞΟΗΝ. 

ἀπολλύουσιν] ΑἸΙεπαπη ΔὉ Α(ΕΟΙΒ 
ΘΗ ΌΙΟΥ 118 [ον πηδτ ποίαν! ῬΊΘΥΒΟΙ. 
δα Μορηη ρΡ. 25. δ΄. δῃηποί. δα ΟΥΤΟΡ. 
6, 4.6. 

1: ἢ ἑκατοστ ὴ] ΑΤΙΒΙΟΡ Δ ἢ 68 γ6βρ. 
658: Καὶ τὰς πολλὰς ἑκατοστὰς, ΟἸ ΙΏΡ. 
80.2. Αἱ ῬμσοΥ "1668 7: 28, δα ΟἸΣΤΩΡ. 
91,1: Καὶ τὴν εἰκοστὴν ὑπὸ τοῦτον τὸν 
χρόνον τῶν κατὰ θάλασσαν ἀντὶ τοῦ 

φόρου τοῖς ὑπηκόοις ἐποίησαν, πλείω 
νομίζοντες ἂν σφίσι χρήματα οὕτω 
προσιέναι. ΑὙΒΙΟΡΙ. Βδη. 563, ΓΠο- 
ΤΥΘΙΟΠΘτι εἰκοστολόγον ποιηϊηδῖ, Ο- 
ἸγΙΠΡ. 052, 23.ἁ. Ηΐπὸ βεαὰὶ νυἱάθία 
᾿θΘΠαπῃ ππο ἀπίθ ΟἸγιηρ. 91 50 11ρ- 
{1} [ἀ1586, οἵ ἸπΊΠΠΘΥ]ΙΟ ΧΟΠΟΡΠΟΠΙ 
δαβουιρίαιῃ. ΔΡ Πᾶς εἰκοστῇ αἴνουβα 
εβϑί ἡ πεντηκοστὴ τοῦ σίτου, {τυτη  η01 
ἸΠΩΡΟΤίΔΓ] 1π ΡΙΓΆΘΘαΠ ΠΕ Πτ8ρ651- 
τη8, αδτ 1 θυ απαπῇ ρα] 1 815 [8]6η- 
[15 26 γοπαϊίαπι ἔπ15886. οχ Απάοοϊάβ 

ΤΘΞ θ..155.» 21: 
σΠῚ εἰκοστῆς εὐ ἑκατοστῆς 5 ϑυπ- 
ἰάτὴ ροϑβί ὑγύϑῃηοβ 20 δ]θοΐοβ Ὁ]. 94:1, 
Ραΐαντῦ Μίαηβο ϑ'ραγίδθ νο]. 2, Ρ. 592. 
5ΟΗΝ. 

ἔπειτα εἴ τῳ--μισθοφοροῦν] Μδη- 
ΟἸρί απ ἸΟΟΔΥΪ ΒοΠδτιπ), ααοα ἀποφορὰν 
ἀοΙηϊηο βοϊνοραΐ ψαοί!αϊθ, 6 Ν᾽ εοὐϊρ", 4: 
20, οἱ ΓΠΘΟΡΏΓαβΌ (ΠΥ. 22, 1ΠΠπδύγᾶ- 
νὴ δ ειβκιαβ. 5ΌΗΝ,. 

οἱ κήρυκες) Νδπι ΟΥΘΌγα ἡπα!οῖα 1τ- 
οὐατῃ αἰΐϊοσιιηῦ ῬγϑΘοΟΏΙ 118, ΠΟΓΆΤΗ 
ΟΡθύδιη τρααϊῦ Ἰπαϊοιογιμη ΥὙδῖ]ο. 
ΖΕΌΝ, 

18. πρέσβεις] τοὺς Δ 110 (ὐοεἴτι5 
Ῥ- 743. π6 πάθη} αἸσδη τ τριήραρχοι. 

δίκην δοῦναι καὶ λαβεῖν) ΕοΥτητΪδ ΠῚ 
ΒΟΙΘΉΠΘτ {Ππ|γαῦ Ν᾽ ΔΙοἴζο πα. δα Πε- 
τοαοίαμῃ Ρ, 832. ΞΟΗΝ. 

μὲν) ἢ ΝΊΒΙ1 αυα Ἐχοϊαϊί, Ἰη8Π6 6ϑΐ. 
ἐν τῷ δήμῳ] Νοη ἴῃ ΘΟΠΟΙΟΠΒ, 86 

ΘΟΙΆΓΩ ̓ αἀ!οϊδνα5 ΡΙΘΌ 6118. ΜΥΕΙΘΙ. 
ὅς ἐστι δὴ νόμος ᾿Αθήνησι) Οοηξ- 

Ε 
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δ0 ΒΕΙΡΌΒ. ΑΤΗ ΕΝ. 

’, Ν ,, “ ν 

δικαστηρίοις καὶ εἰσιόντος του ἐπιλαμβάνεσθαι τῆς χειρός. 
Ν ἴω 3 7ὔ -“ “- ’ὔ “- Ν 

δια τοῦτο οὖν οἱ σύμμαχοι δοῦλοι τοῦ δήμου τῶν ᾿Αθη- 
7 “ “-“ 

ναᾳίων καθεστᾶσι μᾶλλον. 
λ Ἁ 7 Ν ὡὸ “ Ἁ » σ΄ ε 7 

Προς δὲ τούτοις διὰ τὴν κτῆσιν τὴν ἐν τοῖς ὑπερορίοις 
Ν ὃ Ν δ 3 Ἁ Ν 9 ἊΝ 6 7 ’ ΄ 

καὶ διὰ τας ἀρχαᾶς τᾶς εἰς τὴν ὑπερορίαν λεληθασι μανθα- 
3 ,ὔ “ Ν 5 ’ , 

νοντες ἐλαύνειν τῇ κώπῃ αὕὑτοί τε καὶ οἱ ἀκολουθοι' ἀνάγκη 
Ἁ 32) Ζ ’ [4 ἴω Ν » ᾺΣ 

γὰρ ἀνθρωπον πολλάκις πλέοντα κώπην λαβεῖν καὶ αὐτὸν 
Ν ἊΝ ’ δ ν.9 ’ὔ ΄“- Υ ΄ι “. 

καὶ τὸν οἰκέτην, καὶ ὀνόματα μαθεῖν τὰ ἐν τῇ ναυτικῇ. καὶ 
΄σι 7 ’ “ “ 

κυβερνῆται ἀγαθοὶ γίγνονται δι’ ἐμπειρίαν τε τῶν πλῶν 
Ν δ ᾽ Ξ » 7 ἃ ς Ἁ “-“ ΄“- 

καὶ διὰ μελέτην" ἐμελέτησαν δὲ οἱ μὲν πλοῖον κυβερνῶν- 
ες Ἁ ε ’ὔ ε ᾽ » ἴω ϑιυΝ “ , 

τες, οἱ δὲ ὁλκάδα, οἱ δ᾽ ἐντεῦθεν ἐπὶ τριήρεσι κατέστησαν" 
ς δ Ἂν Ὁ [9 ᾽ὔ ΕῚ Ἀ -ι, 9 ΄ 9 ΄ [2 

οἱ δὲ πολλοὶ ἐλαύνειν εὐθὺς οἷοί τε εἰσβᾶαντες εἰς ναῦς, ἅτε 
3 Α “. 7 ᾽ὔ 

ἐν παντὶ τῷ βιῷ προμεμελετήκοτες. 

ΚΦ. ΡΒ. 

Τὸ δὲ ὁπλιτικὸν αὐτοῖς, ὃ ἥκιστα δοκεῖ εὖ ἔχειν ᾿Αθή- 
νῆσιν, οὕτω καθέστηκε" καὶ τῶν μὲν πολεμίων ἥττους τε 
σφᾶς αὐτοὺς ἡγοῦνται εἶναι καὶ μείζους, τῶν δὲ συμμάχων, 
οἱ φέρουσι τὸν φόρον καὶ κατὰ γῆν κράτιστοί εἰσι, καὶ 

20. πλῶν] πλόων Α.Ο. (ΟὐδίοΓ πλοίων. τριήρεσι] τριηρεισι νοὶ τριηρευσι 
Α.Ο. Οβίβι τριήρη. εὐθὺς] ΤΔΡτὶ εὐθὺς ὡς. 

θη ἴθ νεῦρα δοουυμη δοίουῖὶβ στημι ἰτδοίαϊ Ρ. 787, 788, οὖ Δρ(Ιββίτηο 
ἡπαϊοίατη ἀ6 Ἰορατη ΑὐΠσαΥαπι νἱ οἵ 
Ῥοίοβίαϊθ, α186 δῦ 1016 1Π1 Ρ]6}015 οὔ- 
ποχῖᾶ. ΟΌΗΝ, 

τ8. τῆς χειρός] Οὐοτηρᾶῖα Ατὶβίο- 
ῬΏΔη15 Ν68ρ. 554 οὖ 8644. [ἰβοογδίβϑβ 
Ὧθ Ῥδοθ Ρ. τόρ Α : Ἡμεῖς γὰρ οἰόμεθα 
μὲν, ἢν τὴν θάλατταν πλέωμεν πολλαῖς 
τριήρεσι καὶ βιαζώμεθα τὰς πόλεις συν- 
τάξεις διδόναι καὶ συνέδρους ἐνθάδε 
πέμπειν, διαπράξασθαί τι τῶν δεόντων. 
ΞΟΗΝ. 

10. ὑπερορίοις] ὑπερόρια βυπ ρο8- 
ΒΟΒΒΙΟΠΘΒ {ὐδηβΒΙΠΔ 1186 ἴῃ [ΙΠ81]15, 
ΟΠ θύβοηθβθο ΤὭγδοια οἱ 1101. 5ΟΗΝ, 
Υ. εα (ὐοτημηθηΐ. 2, ὃ, 1. 

20. πλῶν σΟἸΤΟΧογϑτῃ δα ΟΥτορ. 6, 
4. 15: : 

κατέστησαν) Ν᾿ ἰϊπὰπὶ ε8588Ξ6 ΠΟη ἴῃ 
Ποο, 866 ἴῃ Ριϑθοθαθηί! νΟΘΔθ 010 
δΥρα Βουρίμτα ΠΟαἸΟ Πα τριήρεισι 
ΒΙῸ τριήρη. δύ δαίθιη ἐπὶ τριήρεσι 
κατέστησαν αϊούαμη 68 5]. ΠΟ Π6 
ἡσδτη ϑιθρθδπαβ ἴῃ ὙΤΠ65. ν. Καθί- 

ἢσϊς Ἰοσο σοπῆγιηδί οἰϊδπη δα 60Π- 
ΒΓ ΠΟΘΙ ΘΙ ΘΧΘΙΉΡ]Ο Ατιβίοὐθ]!δβ ΡΟ]. 
4.15: ᾿Αλλ᾽ ὅπου ἄμφω αὗται αἱ ἀρχαὶ, 
οἱ πρόβουλοι καθεστᾶσιν ἐπὶ τοῖς βου- 
λευταῖς, Ῥνδοίδοῦ! 5 ηΐ. 

εὐθὺς] ΜαΙὰὶ ἀθίογα ὡς, αὖ 1Π΄6Γ 
8116 σοπ]θοογαῦ [ΘΟ ποΙαν 8, αιιϑτη εὖ- 
θέως Ξογιῦοτο, πί ΝΥ Ε]β1π5. 

Ι. καὶ τῶν] καὶ ἀε]εθαῦ [,ΘοΠοΙδνι8. 
Π)6 βεαᾳιθηΐθαβ Ποῦταθαβ Δαν. νο]. 1, 
Ρᾶγΐ, 1, Ρ. 137: “ Ιμ6ρς, καὶ μείους" --- 
κράτιστοί εἰσι, νομίζουσι τὸ ὁπλιτικὸν 
ἀρκεῖν, εἰ κρείττονές εἰσι." ϑ6α δΔᾶθο 
Ὦδδθς τηϑῆοα νἹαθηῦτ τι ΟἸΠΠΙΒ Ὦϊς 
ΟΡΘΓἃ ΡοΓάδῦαγ, ΘΟ ΟΠ ΠΘΙ ἀοτὶ δαί 
ΘΟΠἸθοίαΓα τῶν μὲν πολεμίων, οἵ κατὰ 
γῆν κράτιστοί εἶσιν, ἥττους σφᾶς αὐὖ- 
τοὺς ἡγοῦνται, εἶναι, τῶν δὲ συμμάχων, 

οἵ φέρουσι τὸν φόρον, μείζους ΘΧρε- 
αἸΔηΓαΓ, αὖ ΘΟΙΠΡΆΓΑΙΒ 80 60 ἸΟΟ]Β5 
Ἃθ ΑὐΠθη!θηβιυτη ΘΟΡ115 ΤΠΔΥῚΓΙΠΩ15 
ΠΟΥ ΙαΙΒ 1, 143, Ιδοογαῖβ 486. Ρ866 
Ρ. τόρ Δ, οἵ ΡΙαἱατ οὶ Το τπἸβἴο61]. α. 4. 



ΘΥΊ ΤΥ. σ᾽ 

νομίζουσι τὸ ὁπλιτικὸν ἄρχειν, εἰ τῶν συμμάχων κρείτ- 
2 τονές εἰσι. πρὸς δὲ καὶ κατὰ τύχην τι αὐτοῖς τοιοῦτον 
καθέστηκε' τοῖς μὲν κατὰ γὴν ἀρχομένοις οἷόν τ᾽ ἐστὶν 
ἐκ μικρῶν πόλεων συνοικισθέντας ἀθρόους μάχεσθαι" τοῖς 
δὲ κατὰ θάλατταν ἀρχομένοις, ὅσοι νησιῶταί εἰσιν, οὐχ 
οἷόν τε συνάρασθαι εἰς τὸ αὐτὸ τὰς πόλεις. ἡ γὰρ θάλαττα 
ἐν τῷ μέσῳ᾽ οἱ δὲ κρατοῦντες θαλαττοκράτορές εἰσιν εἰ 
δ᾽ οἷόν τε καὶ λαθεῖν συνελθοῦσιν εἰς ταὐτὸ τοῖς νησιώταις 

3 εἰς μίαν νῆσον, ἀπολοῦνται λιμῷ. ὁπόσαι δ᾽ ἐν τῇ ἠπείρῳ 
εἰσὶ πόλεις ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων ἀρχόμεναι, αἱ μὲν μεγάλαι 
διὰ δέος ἄρχονται, αἱ δὲ μικραὶ πάνυ διὰ χρείαν" οὐ γὰρ 
ἔστι πόλις οὐδεμία ἥτις οὐ δεῖται εἰσάγεσθαί τι ἢ ἐξάγε- 
σθαι. ταῦτα τοίνυν οὐκ ἔσται αὐτῇ, ἐὰν μὴ ὑπήκοος ἢ 

4 τῶν ἀρχόντων τῆς θαλάττης. ἔπειτα δὲ τοῖς ἄρχουσι τῆς 
θαλάττης. οἷόν τ᾽ ἐστὶ ποιεῖν ἅπερ τοῖς τῆς γῆς, ἐνίοτε 
τέμνειν τὴν γῆν τῶν κρειττόνων παραπλεῖν γὰρ ἔξεστιν 
ὅπου ἂν μηδεὶς ἢ πολέμιος ἢ ὅπου ἂν ὀλίγοι, ἐὰν δὲ 
προσίωσιν, ἀναβάντα ἀποπλεῖν. καὶ τοῦτο ποιῶν ἧττον 

5 ἀπορεῖ ἢ ὁ πεζῇ παραβοηθῶν. ἔπειτα δὲ τοῖς μὲν κατὰ 
θάλατταν ἄρχουσιν οἷόν τ᾽ ἀποπλεῦσαι ἀπὸ τῆς σφετέρας 
αὐτῶν ὁπόσον βούλει πλοῦν, τοῖς δὲ κατὰ γῆν οὐχ οἷόν τε 

2. θαλαττοκράτορες) [ΛΌΤ] ΡΕΓ σσ Ὠϊς 6 8. 14. 

ἄρκειν] ἀρχεῖν αηἴο ΠοΌτδοιπι (ὰ- 
ΓΟ δὰ Ἐᾳ. τι, 6. 

8: ἐν τῇ ἠπείρῳ] [ηΐτα 5. 18. εϑῖ 
παρὰ πᾶσαν ἤπειρον. Ηις ἤπειρος 
ΒΙσῃ!ῆσαῦ 5186 ΤΊ ΠΟΤῚ ὖπ8. ἴὔδυτῃ 
᾿βοογαύσατη οἱ Χοπορῃοπίθαπι γοοᾶ- 
θὰ} ἀθιηοηβίτανις Μίοτιιβ δα Ρᾶπερ. 
ς. 26. ΪἾΪπ Οἀτδθοῖα ᾿ρ88 τ. 685 οἵ οἷν1- 
ἰαΐθβ, αἴι86 Ῥαγιθτηῦ ΑΥΠΘΠΙΘΠΒΠΙΓη 
᾿πηρϑγῖο, θαυ! άθτ ᾿σποσο. 5ΟΗΝ, 

διὰ χρείαν] καὶ διὰ χρείαν (Οοθοῖαβ 
Ρ. 744. Ῥτοοΐοβ ῬΡῃ])αβιὰβ Ηϊβῦ, ἀτὑ. 
7» 1, 3, ἀθ6 Αἰ θη15 : Πλεῖσται πόλεις 
τῶν δεομένων τῆς θαλάττης περὶ τὴν 
ὑμετέραν πόλιν οἰκοῦσι, καὶ αὗται πᾶ- 
σαι ἀσθενέστεραι τῆς ὑμετέρας. 

Ὧϊ τοῖς] οὐ τοῖς (ὑαβίβ!ο. ἀπίβ 
κρειττόνων γοσΑὈ]γη πεζῇ ΘΧΟΙα 556 
ΒΌΒΡΙΟΘΑΓΙΓ ΟΘΠΒΟΥ οαϊῖ. ΝΥ δἰβκίδῃδθ 
Γαρβίθηβιβ. 5ΟΗΝ, ϑ86α ρίιισα ἢϊς 
ἜΧΟΙαΙ5886 ρῥτοάυπί οἰ πὶ ΒΙΠΡΈΌΪΑΓΘΒ 
ἀναβάντα εἴ ποιῶν. Νδιη ΠπΕ6π8 τῶν 
τῆς γῆς Ὠδαὰ6 τῶν τῆς θαλάττης ἀρ- 

χόντων τοοία ΠῚΘΠΊΟΥ ΔΗ ΙΓ κρείττονες, 
81 δααιΐο πουηϊηθ ααΐ τῆς θαλάττης 
ααῦ τῆς γῆς. υοά 5εηβι: ααὶ 4681- 
αοτγανιῦ πεζῆ. 

παραπλεῖν] Ηος 4ασπῃ ὉὈΙαα6 11- 
οοθδΐ, (οθείαβ Ρ. 744, ΠΟΠ]1ΟΙῦ παρα- 
πλέοντα γὰρ ἔξεστιν ἀπόβασιν ποιεῖ- 
σθαι γε] ἀποβαίνειν γὰρ ἔξεστιν. ϑεα 
ἢϊο αφύοααθ, τί] δηΐδα, δχοι 1588 νἹ46- 
ἴῸ δηΐῖθ ὅπου ἴα]6 Πυ1ἃ αἱ ὅπου ἂν 
πολλοὶ παραβοηθῶσι, καὶ ἀποβαίνειν, 
πὶ 5. 5» σοῃΐγαυα βυιηὖῦ παραπλεῦσαι εἴ 
ἀποβῆναι. 

ὁ πεζῇ παραβοηθῶν) Μιάθδία! 6856 
αἋΙ οὐπὴ Θχογοιῖα ΔΟΟΌΤΓΘηΒ Ποβίθπι 
ἸποανΡγθηΐθτη ὙΘρ θα σοηδίμγ. ἀΑΐ 
βϑηΐθηθα νἹἀθῦιν ροβίμ]ατθ. 4] σαπὶ 
[ΕΥΓΟΒΙΤΙ ΘΧθυοῖῦα ἰθυσατη ἈΠΟ] 8 ΠῚ ἸΏ- 
σὐττι οἵ ᾿πίοδίαι. 5ΟΗΝ. 

5. βούλει] βούλονται (ὑοθείτι5 Ρ: 
744, αἴ Απδῦ. 5, 8, το: ᾿Ανέκραγον οἱ 
παρόντες ὅτι ζῇ ὁ ἀνήρ᾽ σὺ δ᾽ εἶπας, 
πόσα γε βούλεται. 

Ε 2 



ὡσ δῶ ΒΕΙΡΙΒ. ΑΤΉ ΕΝ. 

5 Ν “ ὕὔὕ » σ - σ΄ « ΄- ε 

ἀπὸ τῆς σφετέρας αὑτῶν ἀπελθεῖν πολλῶν ἡμερῶν ὁδόν' 
ὌΝ ἢ, Ν - - - ΧΑ Σ 

βραδεῖαί τε γὰρ αἱ πορεῖαι καὶ σῖτον οὐχ οἷον τε ἔχειν 
ζω , “Ὁ ἂν 

πολλοῦ χρόνου πεζῇ ἰόντα. 
Ν Ν Ἁ ὯΙ ΄ 

καὶ τὸν μὲν πεζῇ ἰόντα δεῖ 
ὃ Ἂ ’ὔ 4 », δ ΄σ΄ι ’ὔ δ Ν Ἷ Ὁ 

ια φιλίας ἰέναι ἢ νικᾶν μαχομενον᾽ τὸν δὲ πλέοντα, οὗ 
Ἁ ὃ Ο ’ ,, ᾽ “ 5 , ΄“- “ 

μὲν ἂν ἡ κρείττων, ἔξεστιν ἀποβῆναι ἕ ταύτης τῆς γῆς, 
ἀλλὰ σα α λεῦ “ ΕΝ 3. ΝΦ λ 7 ἥ 5 [2 ἉὉἝὄ 

ραπλεῦσαι, ἐως ἂν ἐπὶ φιλίαν χώραν ἀφίκηται ἢ 
ΣῊ Ψ 5 κι 

6 ἐπὶ Ἰπτοῦϑ: ΟὝΤΟΥ: 
27 7 ΄“- “- δ 7] 

ἐπειτα νόσους τῶν καρπῶν, αἵ ἐκ Διὸς 
εἰσιν, οἱ μὲν κατὰ γὴν κράτιστοι. “χαλεπῶς φέρουσιν, οἱ δὲ 

κατὰ θάλατταν ῥαδίως. οὐ γὰρ ἅμα πᾶσα γὴ νοσεῖ: ὥστε 

ἐκ τῆς εὐθενούσης ἀφικνεῖται τοῖς τῆς θαλάττης ἄρχουσιν. 
5» ἣ - ω 3 Χ - 

7 εἰ δὲ δεῖ καὶ σμικροτέρων μνησθῆναι, διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς 
’ὔὕ “κ᾿. Ἁ 9 ΄- 3 ΄σ ᾿ Τὰ 

θαλάττης πρῶτον μὲν τρόπους εὐωχιῶν ἐξεῦρον ἐπιμισγὸ- 
μενοι ἀλλήλοις, Ἑ ἐν Σικελίᾳ ἡδὺ ἢ ἐν ᾿ταλίᾳ ἢ ἢ ἐν Κύπρῳ 
᾿ ἐν Αἰγύπτῳ ἢ ἢ ἐν Λυδίᾳ ἢ ἐν τῷ Πόντῳ ἢ ἢ ἐν ἸΠελοπον- 
νήσῳ ἢ ἄλλοθί που, ταῦτα πάντα εἰς ἕν ἠθροῖσθαι διὰ τὴν 

8 ἀρχὴν τῆς θαλάττης. ἔπειτα φωνὴν πᾶσαν ἀκούοντες ἐξ- 
{ - δ 3 “ ἴω ἃ » “ 

ελέζαντο τοῦτο μέν ἐκ τῆς τοῦτο δε: ἐκ τῆς. 
Ν ε Ἁ 

καὶ οἱ μεν 

Ἕλληνες ἰδίᾳ μᾶλλον καὶ φωνῇ καὶ διαίτῃ καὶ σχήματι 
χρῶνται, ᾿Αθηναῖοι δὲ κεκραμένῃ ἐξ ἁπάντων τῶν ᾿Ἑ!λλή- 
νων καὶ βαρβάρων. 

΄ Ν Ν τ δ ἣν οἷς δ Ν ΄ δὰ « - 

Θυσίας δὲ καὶ ἱερὰ καὶ ἑορτὰς καὶ τεμένη γνοὺς ὁ δῆμος 
“ὕ 5 -7;͵ 5 ς ΄ὔ, σι 7 7 ἔν 9 

ὁτι οὐχ οἷον τέ ἐστιν ἑκάστῳ τῶν πενήτων θύειν καὶ εὐω- 

6. εὐθενούσης) ΤΑΌΤΙ εὐθηνούσης. 

ἀποβῆναι ..... ταύτης τῆς γῆς, ἀλλὰ 9. καὶ ἱερὰ] Ομοα αἰξίηοὶ αὐ ὁαονγῖ- 
παραπλεῦσαι] Πὶς ἡηυοαὰθ τηδηϊΐοθία ἥσῖα. [ἢ ββαιθπία8 πόλιν---μεγάλην 
οϑύ Ἰδοηϑ, 1ἴὰ ἴθ ὄχ ρθπαδ ἀποβῆναι, 
οὗ δὲ ἥττων (απ 8 ἦτ (ὐαβίδ!!ο ἴπβ6- 
τα]ῖ,) οὐδ᾽ ἐπιβῆναι ταύτης τῆς γῆς. 

6. εὐθενούσης) ΑἸΐοπατα δῦ ΔΗ ααὶ- 
ΟΥἸ5 ἰουτηδτη εὐθηνεῖν ποίαν! 86 
ΤΠ65. ΒΙΘΡΠΔΏΙ. 

ἀφικνεῖται] Ἰ)υγῦτη οϑῦ 1η}6]]ΠΠΟ γ6 
τὰ ἐπιτήδεια. Νάϊῃη δα καρποὺς 5] 
Τ ίθυτθ τη] 6115, ἀφικνοῦνται 5006 Π- 
αὐτὴ οτῦ. ΒΟΉΝ, Ηἰς αποαπθ Ἰδοθηᾶ 
Θϑῦ, Π151 νευ θατη Δ βο]αΐα ροηϊΐαγ. 

ἡ. ἐν Σικελίᾳ] Τηαϊοαᾶν! ᾿δοθηδιη, 
ααθιη ΠΟῚ δχρίονιῦ 4] ὅτι Δα αα! 
1ῖῃ ΑἸαΙΠ8, οΟἸΙβϑατῃ ἴῃ Δ... οὐ πα]10 
᾿ηνϑηύαμη ἴῃ 11ΌΤΟ. 

ὃ. καὶ βαρβάρων Οοηΐ. γεοῦρ. 2... 
Απΐοᾶ θχϑρθοΐβϑ οἱ μὲν ἄλλοι Ἕλληνες. 
ϑΆΘΡ6 ἴῃ ΠΡΥ15. ἄλλοι πθο]ρΊ α] δηΐθ 
Ἕλληνες, αὖ ν]οἸδδῖπη Π00 ρμοδί 1Ππὰ 
ἈεΙρ. [μ86. 7,1, ἸΏ τ|Π0. 

Ὑ δἰ βἰκιπιβ οτηϊββαπῃ 8 ΠΠΓαΤΊΟ 8]1ααἱἹὰ 
Ῥαΐανι, Νϑιηῃ δα θυσίας ΥγοἴοΥΥἹ θύειν, 
δα ἱερὰ δαΐετῃ κτᾶσθαι ἱερὰ, κα ἑορτὰς 
ῬΟΥΟ εὐωχεῖσθαι; τιπὶ τεμένη ἩΪ1] 
τϑαάι. ΟὐΟπ]θοῖδ Ἰριυαγ [1556 καὶ τε- 
μένη (ααΐ ἄλση) ἔχειν καὶ ἅμα πόλιν 
οἰκεῖν οἴ οοῖ. ΨΙΘΘΙῚ δαΐοτῃ Αἰ]6Ὸ8 
αἶνεβ δηΐίθ 1 ΠΘΘΘ ΠΏ, ΟΠῚ ἴῃ ἈΡΤ]Β 
δΔάῆυιο δα δηΐ, ΒΙΏρ]Ο5. ἴθγθ Πᾶ- 
Ῥπιβθθ ᾿ᾳσΟ5. 5005, ἈὈῚ 1081 ΟΠ 5115 
Πα αγθηΐ 4115. ΜΙΏῚ ραγα ἴῃ Ππθο 
Ἰοοο νεῦθα ΠΟῺ ἰδιη Υἱΐοϑὰ ΘΌΘΙΗ 
ὑγδηβροβιία ἃ ΠΙὈγ 1115 [1586 ν] ἀθηῬΓ, 
αῦδθ 5110 ἰοθὺ ΤΈρΡΟηθΙΘ 18 ΘΦΟΠΟΥ͂: 
Θυσίας δὲ καὶ ἑορτὰς γνοὺς ὁ δῆμος--- 
θύειν καὶ εὐωχεῖσθαι, καὶ κτᾶσθαι ἱερὰ 
καὶ τεμένη, καὶ πόλιν οἰκεῖν καλὴν καὶ 
μεγάλην. ϑΟΠΠς οί ἴῃ ῬΥΙΠῚΟ ΤΠΘΠῚ ΤῸ 
γοῖθα καὶ ἱερὰ Βρυτῖα 6ΘΏ8Θ0, αοιπα6 
καὶ τεμένη {τ ιϑίογο πα οἱ φΟ]]οοαπαδ 

ξ 



ΙΟ 

ΕῚ 

12 

ΘΑΡΉΤΗ δο 

΄“- Ν ΄- [ Ν Ν ͵ " χω Ν Ν 7 

χεῖσθαι καὶ κτᾶσθαι ἱερὰ καὶ πόλιν οἰκεῖν καλὴν καὶ μεγα- 
΄ “ , Ὑ ΄σ 7 53 

λην, ἐξεῦρεν ὅτῳ τρόπῳ ἔσται ταῦτα. θύουσιν οὖν δημοσίᾳ 
λ ὯΡ ᾽,ὔ ε ἕ ἦ ’, 32) ΔῚΣ ἴα “ ε » ᾿ Ἶ 

μεν ἡ πόλις ἱερεῖα πολλὰ ἐστι δὲ ὁ δῆμος ὁ εὐωχούμενος 
Ν Ἕ ΜΝ ἰς ΄- ΄ Ν δ 

καὶ διαλαγχάνων τὰ ἱερεῖα. καὶ γυμνάσια καὶ λουτρὰ καὶ 
» 7 “ Χ ᾽ὔ ᾽ Ἀ , ΡΟ ἢ . Ἁ ἮΝ 

ἀποδυτήρια τοῖς μὲν πλουσίοις ἐστὶν ἰδίᾳ ἐνίοις, ὃ δὲ δῆμος 
“ ἰἷἐΝὋὟὌἭ ε ΄ σ΄ 7 ἃ 3 7 

αὐτὸς αὑτῷ οἰκοδομεῖται παλαίστρας πολλὰς, ἀποδυτήρια, 
σ΄ ἥ " 7 7 3 7 εἰ» ἝΟ ἰς τ 7 

λουτρωνας" καὶ πλείω τούτων ἁτολαῦει ὁ οΥλος ἢ οἱ ολίγοι 
κ 3 

καὶ οἱ εὐδαίμονες. 
Ν Ν “- ΄ τ ἢ 3 “᾽ πξς “΄ “ ς ᾿ή 

Ἴον δὲ πλοῦτον Πολθιθίσι, το εἰσι μκ ἐχείμ πων Βλληνων 

καὶ τῶν βαρβάρων' εἰ γάρ τις πόλις πλουτεῖ ξύλοις ναυ-- 
πηγησίμοις, ποῖ διαθήσεται, ἐὰν μὴ πείσῃ τὸν ἄρχοντα 
τῆς θαλάττης : τί δ᾽ εἴ τις σιδήρῳ ἢ ἢ χαλκῷ ἢ ἢ λίνῳ πλουτεῖ 
πόλις, ποῖ διαθήσεται, ἐὰν μὴ πείσῃ τὸν ἄρχοντα τῆς 
θαλάττης ; ἐξ αὐτῶν μέντοι τούτων καὶ δὴ νῆές μοί εἰσι 

Ἁ Ἁ ἴω ’ Ν Χ - 7 Ν Ἁ -“ 

παρὰ μὲν τοῦ ξύλα, παρὰ δὲ τοῦ σίδηρος, παρὰ δὲ τοῦ 
ὸς Χ νΝ - 7, Ν ν - Γ Χ ν 

χαλκος, παρα δὲ τοῦ λίνον, παρὰ δὲ τοῦ κηρὸς ; πρὸς δε 
’ 27 5᾽ "23, Ὡ“ 7 ἘΝ" 

τούτοις ἄλλοσε ἄγειν οὐκ ἐάσουσιν οἵτινες ἀντίπαλοι ἡμῖν 

ΤΟ. παλαίστρας] [ΔὈτ] ἰδ 
ἄρχοντας Δ.Ο. 

Ροβὺ κτᾶσθαι ἱερά. Νίαϊῃ ΙΠἴΘΥ 58011- 
Ποῖα εὐ [δβϑία τεμένη ᾿Ἰπθρίβ Ποιῃϊη8η- 
ἴὰγ, τεοίθ σοηύγα ροβύ ἰθηρ]α. ΞΟΗΝ, 
Οοθείιβ Ρ. 744 πόλιν Ἰπορίμηι ἰασα- 
Π86 ΒΕΡΡ]οτηθηαπι ραΐϊαθαΐ ᾿ΤῸ οἰκίαν. 
Μίγατη δἴϊδμη ἑορτὰς---εὐωχεῖσθαι. ϑεα 
Θἴατα οδίθρα Ῥεγίαν δία πθο ροβϑαηΐ 
τεμένη ἴεΥ], 51] κτᾶσθαι ΠΟΙ] ΠΡΊ ΙΓ 
ΟΠ] ἱερά. [Ιἰᾶααδ Ἰδοιιπα 6588 νἹ θοῦ 
οὐ δπίθ εἴ ροβί καὶ κτᾶσθαι, 51] Ὦος 
ΡῬευΠΙΠπου δα τεμένη. 

θύουσιν] ΜοσΑῦα]ο δῆμος, ηποάᾶ 
ΟἸΏΠ6Β δημότας 5ιση!ῇοαδί, Ρ] αΥ 1115 ἴῃ 
Ἰοο]5. Πα]τ5. 11061}1 5) πρίταν ρῥ]α- 
ΤΆΠΒ ΠΌΓΩΘΤΙΙΒ, οἵ δὶς βθαυιαν ἢϊς 
πόλις, 486 Οἶνα 5. Οὐ Π65 ΘΟΙΠΡΓΘΠΘῃ- 
ατι. 5ΟΗΝ. ϑ΄6Β0]. Ατιβίορῃ. Νὰ. 
410: Διὰ τὸ πάντας θρησκεύειν τοὺς 
θεοὺς θύουσι καὶ πανηγυρίζουσιν ἀεί. 
Ν. Ομ ποίου. δα 2. 2 

1Ο. γυμνάσια] ἘἈροθροπαθηΐ Ὠ15 ἴῃ 
ΔΙΙΕΓΟ ΤΊΘΙῚ ΤΟ παλαῖστραι, Ἰζίαατια 
ΡΪδτι6 ΒΥ ποΉγ τη ϑιηΐ νοσδῦιϊα. Ὑ1- 
ὕτανττ5 Γιαὔϊπθ Ρ]ΔΘβί Ὅτ ἡ μΆ τη ΟΎΠῚ- 
ΠΔΒΙΌΤη ΟἸΠΘΓΘ τηϑ]αϊΐ, οὐ ρατίεβ 
βιιηΐ λοῦτρα γ6] λουτρῶνες, εἰ ἀποδυ- 
τήρια, ἀα6 αὐἰθτι5 Αἰχὶ δα ὙΙΓανΊ απ. 
5ΟΗΝ. 

,ὔ 

ίᾳ παλαίστρας. 11. τὸν ἄρχοντα Α]α. τοὺς 

ἰδίᾳ ροβύ οἰκοδομεῖται ἀο]ον Οο06- 
[5 Ρ. 745. Ρτδθοθάθῃβ 1η8]6 ἴῃ ἴδια 
τηπίανεγαῦ (ὑδβίδ]!ο. 

λουτρῶνες Ὀ18 οἰζαΐ Ρο]]χ, ε Χοπο- 
ῬΒοπία 7, τό}, οὖ οχ ᾿Αθηναίων πολι- 
τείᾳ 9: 43. 

11. κηρός] (ὐεἴᾶθ ραγίϊτη δα οχ- 
ΡΙοπἄδβ ὑὈ ]ΑΥ ΠῚ ΘΟΓΏΓΉ]ΒΒ.1188, 51 
αὰᾶ ραυΐθ ΠΟῸΠ 5815 δ΄οίθ ΘΟΘΡΊΠΘΠ- 
[αἴδ8 βϑϑϑηῃῦ, ραυῦπ οἰἴ]δπὶ 86] ΟΥ̓Π8}- 
ἄ45 οἱ πυπηϊθπᾶδβ δποδυβίο Ρατίαθβ θχ- 
ΤΘΥΠΔ5 πι5.ΠῈ {1556 δηποῖδί ΥΥ ΘΙ Κιπ5. 
Οδίθγαμη οὐδ ᾿ρ88 ἀυγᾶ οὖ 1ΠΒ0]6η8 
αϑύῦ 1ῇ 1115 ἐξ αὐτῶν.---εἰσὶ, Οὕτη 5δ.] 
Βεαυδίι! παρὰ μὲν τοῦ ξύλα, Π6]]1Ὸ 
Ἰηξογροβιίο νεῦθο. ΒΟΉΝ, τὸν ἄρ- 
χοντα τῆς θαλάττης ααστη ΙἰοςΟ 86- 
ΟΌΠ6Ο ΘΟΥΓΘΟΓΟΙΊΒ Α]ΟΙΏΙ σΟΙΠΠΊΘΗ ΠῚ 
νἱἀθαίαῦγ ῬγῸ 60ὺ αποαὰ ἴῃ αἱοαπθ 
σΟαΙς6 εβὲ τοὺς ἄρχοντας τῆς θαλάττης, 
αὖ Θϑὲ 8. 18, ΡΒ 1Ππα ἐὰν μὴ πείσῃ 
τὸν ἄρχοντα τῆς θαλάττης (θαλάσσης 
ΑΙα.), ἀεἸοπάπτῃ νἹἀθίασ, σαῦτα ἀπα- 
Ῥὶοχ σεγίθ 510 5815 τη] ΘΒ 1. 

12. οὐκ ἐάσουσιν] Μιβ τη06]185 
ΒΟΙΊΡΙΟΥ γαῦιδξ ΟΥ̓ΔΙΙΟΏΘΙη οἵ ΡΕΙΘο- 
πᾶ5. Ραιΐο δηΐεα ἔαὶϊξ 5. 11, οἷοί τ᾽ 
εἰσὶν, ΑΥ̓ΠΘΗΙΘΏΒ6Β; 56]. Π|0. 508 0110 



δ4 ΒΕΙΡΌΒ. ΑΤΗΕΝ. 

9 ΕΝ 3 7 - ΄ Ν 31. ὯΝ Ν ΣΝ 
εἰσιν ἢ οὐ χρήσονται τῇ θαλάττῃ. καὶ ἐγὼ μεν οὐδεν 

κι ΄ “. ΄ 3, Ν δΝ ἣν 

πονῶν ἐκ τῆς γῆς πάντα ταῦτα ἔχω διὰ τὴν θαλατταν" 
Ὑ 3 » , ῇ ,ὔ ὔ 3. ΣῸΣ Κ “ 3. τσὶ 
ἀλλῃ δ᾽ οὐδεμία πόλις δύο τούτων ἔχει, οὐδ᾽ ἐστι τῇ αὐτῇ 

’ Ν ,ὔ : 5» ὦ ,ὔ 3 Ν - , ΄ 
ξύλα καὶ λίνον, ἀλλ᾽ ὅπου λίνον ἐστὶ πλεῖστον, λεία χώρα 

Ν ΞΘ : ΑΛ Ν ποῦ γα 3 ἴω Τὸ 7 . 

καὶ ἀξυλος" οὐδὲ χαλκὸς καὶ σίδηρος ἐκ τῆς αὑτῆς πόλεως, 
5.ΟΌΝ ,ὔ ’ δ “-“ Ἁ ΧΝ Ἁ ἴω Χ Ἁ 

οὐδὲ τἄλλα δύο ἢ τρία μιᾷ πόλει, ἀλλὰ τὸ μεν τῇ τὸ δε 
“ 57 Ν Ν ,ὔ ᾿ “ 5, Ὥ 3 Ἀ 9 Ν 

τῇ. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις παρὰ πᾶσαν ἡπειρὸν ἐστιν ἢ ἀκτὴ 
ζ δ “ ᾽ὔ δ 77 ΄ “ ; 

προέχουσα ἢ νῆσος προκειμένη ἢ στενοπορον τι ὠστε ὶ 
7ὔ ΄ - ΄σ “ γ 3 ᾿ 

ἔξεστιν ἐνταῦθα ἐφορμοῦσι τοῖς τῆς θαλάττης ἀρχουσι 
“ Ἂ Ν 3 93 “ 

λωβᾶσθαι τοὺς τὴν ἤπειρον οἰκοῦντας. 
ε Ν ΝΘ ΄- 9 3 Ν “ 5 “ 

νος δὲ ἐνδεεῖς εἰσιν εἰ γὰρ νῆσον οἰκοῦντες θαλαττο- 
’ 53 ΄“ ἴω “Δὄ ΕῚ ΄- “ Ἁ 

κράτορες ἦσαν ᾿Αθηναῖοι, ὑπῆρχεν ἂν αὑτοῖς ποιεῖν μεν 
“ 55 7, ,ὔ Ὰ Ἁ “ἷ “Σ ΄ 

κακῶς, εἰ ἠβούλοντο, πάσχειν δὲ μηδεν, ἐως τῆς θαλαττης 
5 Ἁ “- Ἁ 3 χω “ Ν ᾽ὔ 

ἦρχον, μηδὲ τμηθῆναι τὴν αὐτῶν γῆν μηδὲ προσδέχεσθαι 
Χ ΄ Ἁ ΄ “ Ν ξ ᾽ὔ 

τοὺς πολεμίους" νῦν δὲ οἱ γεωργοῦντες καὶ οἱ πλουσιοι 
᾿Αθηναίων ὑπέ λεμί. ἄλλον, ὁ δὲ δῆμο ηναίων ὑπέρχονται τοὺς πολεμίους μᾶλλον, ο δὲ δῆμος, 

13 

14 

12. πονῶν] [ΔΌΤῚ] ποιῶν. 

καὶ δὴ νῆές μοί εἰσι. Ναης τοῦϊ δὰ 
ἰευ18πὶ ἐάσουσιν, 51 νοΓδ Θδῦ ΒουιρίαΓα, 
αὯ6 αὰοὸ ἀαθιο. Νίδτῃ ᾿ἱπίθι σοτητηοᾶδ 
ΤΩΔΙῚΒ ΠῚ ΡΘΕ 1ΠΘΡ᾿ΊΒΒΙτῚ6. τ εε τ, 51 
Βοδίθβ πηθῖθθ5 παν θὰ8. ἰγδηβνθοῖδβ 
ΔΙΤ πη ἴῃ ἸΟΟΌ ΠῚ ΠΪδὶ τη ποβίτγϑτιη α1{10- 
ΘΠ ἱπΊροΟΓΐα 1] ΠΟῚ ρϑιϊαπῦαγ. (ἐα18 
80 ΠΒοβίβ [βίθτη Ἰπα πα] σθητδηι οχρθοίδ- 
νοῦ Οὐηίτα ΠΟ 6δϑ{ 1Π06Γ τπδχῖτηᾶ 
ΤΩΔΥῚΒ. ἸΤΩΡΘΙΪ σοπηπηοδ, απο α 4] 60 
αὐ]ῦαΓ, ΠΊΘΓΟΘΒ. 685 ΟἸΠΠ68, αἰ θ 15 ̓ρΡ58 
ὉΠῚ ρούθϑί, 8110 ᾿τπῃ ρου 81 ΠΟΤ ῬΔΕ ΓΙ, 
τὴ Ἁ]ΓΟΠ 18 ΤῊ] Π115 δα Ποβίθβ ἄθνθῃὶ πᾶ- 
ψθιι5. 5ιη1. Πδαὰθ Ἰούαπι ἴα ΘοΥΤΊ- 
σοηάστη ΟΘΏΒΘΟ : οὐκ ἐάσομεν, εἴ τινες 
ἀντίπαλοι ἡμῖν εἶσιν, οἱ οὐ χρήσονται 
τῇ θαλάττῃ. ἰ. 6. Ῥτγδοίογθα 86 8105 
ΤΥΔΏΒΥΘὮΙ οὐ ἸΤΩΡΟΥΑΤΙ ΠΟΠ ΡΑΟΙΘΠΊΓ, 
51 405 ἴοτίθ ποβίθβ πϑῦειηιβ, 648] 
αὐ!άθπι ᾿ρ81 πι8ὰ ΠΙΔΙῚ5 οαγθηῦ ᾿Π΄ργ- 
οἰυδϑι. ΒΟῊΝ, Οὗ ρῥγῖοὸ οὐ Ζαιπῖαβ, 
δἴβὶ πθ πος ααϊάθιῃ τθοαρίο σοηἤβ]Ὸ 
οχρθαϊίαγῦ. Βοβοκῇϊαβ δηῖπὶ Οδοοῃ. 
Αἴἤθη. νο]. 1, Ρ. 78, αυοα οἵτινες 1η- 
[ΟΓΡγθίδιγ 4188] βουιρύππη 810 πρὸς 
τούτους οἵτινες, οὔ οὐ χρήσονται 88 
605 Τοίουῦ αα] 8. ΠΟη 81ηΐ πος ρϑῖ- 
ΤΩΪΒΒΌΤΙ οἱ ἄλλοσε ἄγειν οὐκ ἐῶντες, 
ΠΟΠ 1Π:6]]ΠΠσ!αΓ 40 τοίογαίαγ ἐάσου- 
σιν, ὨΪΒῚ ἃ ΠΟΙ] ΠρΘη πηι] οϑύ ΟἿΠῚ 
ἀντίπαλοι. 

12. οὐδὲν πονῶν, ἐκ τῆς γῆς πάντα͵ 
1ύα σοτταχὶ Ἰοσπι ν α]σῸ τη8]8 βου ρίατη 
οὖ αἰϑυϊποίαμῃ οὐδὲν ποιῶν ἐκ τῆς γῆς, 
πάντα εἷ οοἴ. 5ΟῊΝ, 

14. νῆσον οἰκοῦντες] Ῥαγῖο 68 Τηα- 
ογα!ϊάα. 1, 148: “Μέγα τὸ τῆς θαλάσ- 
σης κράτος. .-τ-- εἰ γὰρ ἦμεν νησιῶται, 
τίνες ἂν “ἀληπτότεροι ἦσαν; καὶ νῦν 
χρὴ ὅτι ἐγγύτατα τούτου διανοηθέντας 
τὴν μὲν γῆν καὶ οἰκίας ἀφεῖναι, τῆς δὲ 
αλάσσης καὶ πόλεως φυλακὴν ἔχειν. 
5ΟΗΝ, 

ἠβούλοντο] Υ. δα Πιδβί. τ. 1, 1,20. 
ἑαυτῶν] δου! θη άππι Ρού8 αὐτῶν, 

ΠἰδΪ ααϊὰ ΘΧΟΙΑΙ.. 
ὑπέρχονται τοὺς πολεμίους 176 

μοβέϊιηι θωροδὶΐὶ ϑδιμηιΐ, ἸΏΛΘΥΡΥΘύα ΕΓ 
Ζθαμίαβ εχ ορροβίίο ἀδεῶς ζῇ ἂτ- 
ΘΘΩΗΒ. Θγα πα οδὺ ἴῃ ΔΙ ΓΘΥῸ ΤᾺΘΠῚΌΤΟ 
ἀδεῶς ζῆ καὶ οὐχ ὑπερχόμενος αὐτούς. 
Ἐρβοῦμτιβ οοπηραγανιῦ Μοτι8 Ἰοσαπη ἀδ 
Βδραῦ]. [8ορα. 8,2: Ἔν «μὲν ταῖς 
ἄλλαις πόλεσιν οἱ δυνατώτεροι οὐδὲ 
βούλονται δοκεῖν τὰς ἀρχὰς φοβεῖσθαι 
“πεν δὲ τῇ Σπάρτῃ οἱ κράτιστοι. καὶ 
ὑπέρχονται μάλιστα τὰς ἀρχὰς, καὶ τῷ 
ταπεινοὶ εἶναι μεγαλύνονται. Οοιηρα- 
ταν] Ἰάθτι Ἰοσατη Ρ]αΐοΠ5 ἸΏ ΟΥΐομθ 
ΒΡ ΠΏ Τὰ: Ὑπερχόμενος δὴ βιώσει πάν- 
τας ἀνθρώπους καὶ δουλεύων. ΝαΠ]]ὰ8 
[ΔΙΊ 6 ἢ ἰοοῖι8. ΤΪ] ΟσΟΌΓΥΙ, ΠΌΪ Ρ]ΔῊ6 



ΘΑΡ. Ἡ΄ δὅ 

ἅτε εὖ εἰδὼς ὅτι οὐδὲν τῶν σφῶν ἐμπρήσουσιν οὐδὲ τεμοῦ- 
σιν, ἀδεῶς ζῇ καὶ οὐχ ὑπερχόμενος αὐτούς. πρὸς δὲ τούτοις 
καὶ ἑτέρου δέους ἀπηλλαγμένοι ἂν ἦσαν, εἰ νῆσον ῴκουν, 
μηδέποτε προδοθῆναι τὴν πόλιν ὑπ᾽ ὀλίγων μηδὲ πύλας 
ἀνοιχθῆναι μηδὲ πολεμίους ἐπεισπεσεῖν" πῶς γὰρ νῆσον 

΄ σὸν 3. ϑ Εν 

οἰκούντων ταῦτ᾽ ἂν ἐγίγνετο: 
δ᾽ 53 ’ ἴω ὃ 7] 

μηὸ αὖ στασιασαι τῷ δήμῳ 

μηδὲν, εἰ νῆσον ᾧκουν᾽ νῦν μὲν γὰρ εἰ στασιάσειαν, ἐλπίδα 

ἂν ἔχοντες ἐν τοῖς πολεμίοις στασιάσειαν, ὡς κατὰ γὴν 
ἐπαξόμενοι" εἰ δὲ νῆσον ᾧκουν, καὶ ταῦτ᾽ ἂν ἀδεῶς εἶχεν 

τό αὐτοῖς. ἐπειδὴ οὖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ ἔτυχον οἰκήσαντες νῆσον, 
νῦν τάδε ποιοῦσι τὴν μὲν οὐσίαν ταῖς νήσοις παρατίθεν- 
ται; πιστεύοντες τῇ ἀρχῇ τῇ κατὰ θάλατταν, τὴν δὲ ̓Αττι- 
κὴν γῆν περιορῶσι τεμνομένην, γιγνώσκοντες ὅτι εἰ αὐτὴν 
ἐλεήσουσιν, ἑτέρων ἀγαθῶν μειζόνων στερήσονται. 

Ἔτι δὲ τὰς συμμαχίας καὶ τοὺς ὅρκους ταῖς μὲν ὀλιγαρ- 
χουμέναις πόλεσιν ἀνάγκη ἐμπεδοῦν: ἣν δὲ μὴ ἐμμένωσι 

΄σ 4 Δ ε 9 

ταῖς συνθηκαις, ἢ υφ 
ἃ 7 

οἵ συνέθεντο. 

“ ΕῚ 9 ’ 3 Ν ἴω 3 7 

ὅτου ἀδικεῖ ὀνόματα ἀπὸ τῶν ὀλίγων 

χ δ᾽ ἂν ὁ δῆμος σύνθηται ἔξεστιν αὐτῷ ἅττα ν ὁ δῆμος ηται, ἦ 
ΕΑ, 3 “ Χ ᾿ς]. “ 7 Ν “ 3 7] 

ενὶ ἀνατιθέντι τὴν αἰτίαν τῷ λέγοντι καὶ τῷ ἐπιψηφίσαντι 

15. [ΔΌ1] εἰ στασιάσαιεν. 
συνθῆται. 

τα αὖ πος νϑυθατι 5ιρηϊῆσθί ἐϊηιουο. 
Νά αἰμια οὶ φοβεῖσθαι εἰ ὑπέρχε- 
σθαι τὰς ἀρχὰς, αἰϊιαἃ ὑπέρχεσθαι τοὺς 
πολεμίους. Β5ΟΗΝ. 

15. μηδ᾽ αὖ---τῷ δήμῳ μηδὲν] Ρρη- 
ἀδηΐ ἤαθς οπηηΐα 80 ΔΗ ΘΟΘἀθηΕθι18 
καὶ ἑτέρου δέους ἀπηλλαγμένοι ἂν 
ἦσαν --- μηδέποτε προδοθῆναι εἱ οοῦ. 
Ἀδοΐδ ἰρὶίπν ΑΝ ΕἸβκιπι5 νοῦθὰ πῶς γὰρ 
-ἐγίγνετο ῬΔΥΘΠΓΠ6ΒῚ ἰπο]αβϑιί. ἴῃ 
Βουϊρίο διιΐθπη δ] αϑηποα!, ἴδ] ΒΟΘΌΤΟ, 
Ὦμα]οο οὐ ἰδοῦποβο, οὗ ἃ ΧϑπορΟΠΙΙ5 
ἸΠΡΘΏΪΟ δἰ οΥδίΟΠ6 (ΠῚ 8]16Πη0, Πι15- 
αάαδηη ἔπἴο σοΟμΒΙβίθυθ ᾿Ισοΐ θη θη], 
ὯΘΟ ΘΧ ΘΟΙΠΙΡΑΓΔΙΙΟΠ 6 Ἀ]ἸΟΥΙΙ ΠῚ ΒοΙ]ρίο- 
ΤΌτΩ ἸΙσοῦ ΠἸΟΙΟΠ15 να {πο Δ. ΒΌΕΓΘ. 
5ΟΗΝ, Ουἰ βυιβρθούαμῃ ἔαϊΐ στασιά- 
σαι οἀπὶ ἀδίνο σομπ]ππούατη, οἰ] 
ΘΟΠΒΙΓἊΠΟΙΟΠ15. Θχθιηρὶα Χρη. οπ,. 2; 
6, τ. ΑΠδ}). 2, 5; 28, οὖ 8] ΟΥ τὰ γ. 1Π 
ΤΏ65. ΒίΘΡΠΔΗΙ. 

στασιάσειαν] ᾿ἱπρορίδηη ἀπ Ρ]1ς15 ἴοτ- 
Τη8 6 ΘΟ] ΙΠΟΙΟΠ ΘΙ Ποΐδνὶ δα ΟΥὙ͵Ορ. 
1, 2.11. δάθρῃῃ [ουτηδ -αιεν [0] η 8 
δρυὰ Ῥμυογά. 3,40; 55.111, δὶ φθά- 
σαιεν εἴ νομίσαιεν, ὑἐμποβιμθποπὶ 8]1- 

17. [Δ00] ἅσσα--- δὲ τὰς] [Λ01] δέ. 

αὈΟὔ65. οπηηθβαῖθ ἃ]|105 Αὐοοβ, 1} 
ῸΠ8Ὰ 081 βηΐ [οΟΥΠΊα -εἰαν, οἴβϑὶ αβίθ- 
ΤἼΟΤΘΠῚ Ἰηΐουαπΐ ν 6] Ορύ!πη] ΧΟΡ Ποη- 
[15 εἴ Π)ϑπποϑυ 615 01. 

τό. παρατίθενται] Ζροιπηϊαθ παρα- 
κατατίθενται σΟΠΪΙΟΙΘαῦ ΒΟΥ ΘΠ 1, 
σομῆβιιβ δαοίοτιταίθ βουιρίοσατα Αἵ- 
[ἸοοΡαπὶ το] απούπη. σὅΟΗΝ,. [ἴα 
ΒΟΙΏΊΡΘΙ Χαπορποη. θα δ]ΐθσο νϑῦῦο 
8111 ΠΟΠΠᾺ}]} δα 65. Βίβρῃ. οἰδαί!. 

πιστεύοντες τῇ ἀρχῇ] Πίδοο Βοτὶρία 
Βιαηὖῦ, ΟΠ ἸΠΊΡΘΥ ΠῚ Π]Δ115 ᾿πΠΔαδιία- 
{πη οβϑϑοῦ ρθῆθ8 ΑΙ ΠΘηΙΘη8085, ΠΘΟ τὴ 
1η51.185 δηλ ϑιββθηύ. 5ΟΌΗΝ, 

ἑτέρων---μειζόνων͵ ΝΥ ΕἸΙ5Κ1ι5. Ἰπΐοι- 
ΡΥΘύα ΓΙ ΤΩ ΡΟΙΊΟ βῖνθ Βα πιτηᾶ ρούθη ἃ 
1η τ  Ό.5 ρα ]1ο15. ΞΟΗΝ, 

17. συμμαχίας] τὰς συμμαχίας (ο- 
Ὀεδίαβ Ρ. 445. 

ἢ ὑφ᾽ ὅτου ἀδικεῖ---συνέθεντο] Μα- 
τι τὼ ἴδ ϑιαηῦ ἸΟΟὶ Ἰδοῦ ο8ὶ τϑ]}- 
ααϊᾶθ, ἴῃ 4] 8 ΤΘαἸΠΙΘΡΎΔΠ 18 ΟροΓὰ 
ΡῬεγαϊθαγ. Μιτὰ οὔδτη ἴῃ Βθαπθηῦ 018 
αδύνουττη τὐγιιβαιιθ ὨΙΙΠΊΘΙῚ Δ] [ογηα- 
[1ο οὖ σοῃ]ιηοῦϊο, τιῦῦ Ἰῃ 1118 αοα 118 
τηθ]ύῶ Ἰη δ οἱ {1856 ΔΡραγθϑῦ. 



δ0 ΒΕΙΡΌΒ. ΑΤΉΕΝ. 

9 σ ΄ 57 ω » - 3 ρον ΟἹ ὔ ἘΠ Α 

ἀρνεῖσθαι τοῖς ἄλλοις ὅτι οὐ παρῆν οὐδε ἀρέσκει οἱ γε τὰ 
συγκείμενα. πυνθάνονται ἐν πλήρει. τῷ δήμῳ καὶ εἰ μὴ 
δόξαι εἶναι ταῦτα, προφάσεις μυρίας ἐξεύρηκε τοῦ μὴ 
ποιεῖν ὅσα ἂν μὴ βούλωνται. κἂν μέν τι κακὸν ἀποβαίνῃ 
ἀφ᾽ ὧν ὃ δῆμος ἐβούλευσεν, αἰτιᾶται ὁ δῆμος ὡς ὀλίγοι 
327 3 3 ι » ΣΝ ’ὔ] 5 

ἀνθρωποι αὐτῷ ἀντιπραττοντες διέφθειραν ἐὰν δέ τι ἀγα- 
θὸν, 

2 ΄- Ν 5. ἢ 3 7 

σφισιν αὐτοῖς τὴν αἰτίαν ἀνατιθέασι. 
- δ᾽ 3 Ν κ ὔὕ Χ ᾿ - 3 

Κωμῳδεῖν ὃ αὐ καὶ κακῶς λέγειν τὸν μὲν δῆμον οὐκ 
5 σὰ Θ᾽ Ἁ 3 ΝΟ [2 ΞΕ 50ᾺΧ.Ἅ2 ἃ ἐ 2 

ἐῶσιν, ἵνα μὴ αὐτοὶ ἀκούωσι κακῶς" ἰδίᾳ δὲ κελεύουσιν, εἰ 
7 “4 53 Ὁ δν ὦ σ΄ 3. Ὁ, - ΄ » Ἀ ΣᾺΝ 

τίς τινα βούλεται, εὖ εἰδότες ὅτι οὐχὶ τοῦ δήμου ἐστὶν οὐδὲ 
σ΄ ’ ε ,ὔ ε Ἂν ἂς Χ Ν » 3 

τοῦ πλήθους ὁ κωμῳδούμενος ὡς ἐπὶ τὸ πολυ, ἀλλ 

17. κἂν] ΓΛΌΤῚ καὶ ἀν. 

1. ἐξεύρηκε] ἐξευρίσκει (οθεῖαϑ Ρ. 
Δ4:.; υἱΆ 680 τ; ὁ. 

καὶ ἂν] Ναυαθ ἂν πδατιθ οὐδϑὶη 1ἢ 
καὶ ἂν 510 Ἡθρ]θοίθιη ψείθυ τη 6586 
ΑὐΠοούατη ΑἸχὶ ρταθῖ. δα Ουὐτορ. Ρ. χὶ, 
εὖ δα (ὑοτηπηβηί. 1, 2, 42. 
ἀποβαίνῃ] Ηετοαοῖ. 7, το, 8: Ἢν 

μὲν τῇ σὺ λέγεις ἀναβαίνῃ βασιλέϊ τὰ 
πρήγματα, οοπίμ!! δα 1πε5. ΚΞ 6Ρἢ. 
5εα αὖ Πῖο ἴῃ δα. [1ρ5. βθουπαᾶδ 
ΒΟΙΙΡΒΙ ἀποβαίνῃ, ᾿ἴὰ Ἡεοτοαοῖο ταϑβί1- 
Ὁποπππὶ ραΐο ἀποβαίνῃ, αὖ Ἰπα!]οαΐ 
οὔϊατ Η οΥ ]ΘΙ 15 1 ῬτΌρΥ. ΟὟ ουύποτη. 
8. ΘΟΤ, Ρ ΤΣ 

ἀπὸ ὧν] ἀφ᾽ ὧν Ζευῃ!α5. 
Ῥοϊεβύ 8115 Ὠϊδίαϑβ. 

18. τὸν μὲν δῆμον οὐκ ἐῶσιν] Οοη- 
{ταυίυτη αἰηγιηαῦ Π)1ο ΟἸγγβοβῦ. Οτϑΐ. 
42, Ρ. ύβ5» 46 ΑΥΠΘπΙθηβιραΒ : Τοῖς 
ποιηταῖς ἐπέτρεπον μὴ μύνον τοὺς κατ᾽ 
ἄνδρα ἐλέγχειν, ἀλλὰ καὶ κοινῇ τὴν 
πόλιν ἐς ὅ τι μὴ καλῶς ἔπραττον᾽ ὥστε 
σὺν πολλοῖς ἑτέροις καὶ τοιαῦτα ἐν ταῖς 
κωμῳδίαις λέγεσθαι. Δῆμος πυκνίτης 
δύσκολον γερόντιον ὑπόκωφον" καὶ τί 
δ᾽ ἔστ᾽ ᾿Αθηναῖος :" τὸ πρᾶγμ᾽ ἀνώμοτον. 
καὶ ταῦτα ἤκουον ἑορτάζοντες καὶ δημο- 
κρατούμενοι. ἴτοουβ οδύ τϑαϊηΐθστδῃ- 
αἀτ5 οχ Ατὐιβίορῃδηιβ Πα! θι5 ν. 42: 

Νοο [ϑΥΥῚ 

Δῆμος πυκνίτης, ὃ. γ. ὑπόκωφον. Ἐ6- 
1αὰδ ἴα ΒΟ. ΘΠ ἀδ σΘΠ860 : τί δ᾽ ἔστ᾽ 
᾿Αθηναίοισι πρᾶγμ᾽ ἀπώμοτον ; ́ π88 
διηῦ αἀποία 6ΟΧ 8110 ροβίδ ΟοΙη]οΟ. 
Ἐααϊΐοθ ρσοαϊθυιιηῦ 1π δοθηδη Ὁ]. 
88, 4. [Ιἄάδτὴ ρορίᾶ ἴῃ δἴεβριβ ἰοΐατη 
Ρορυΐστα ΟὟ φιλοδικασίαν ἰτααυχιΐ 
Θα115 ΟἸγτηρ. 809,2. Ῥδιυῃδβιτβ ἐθϑίθ 
ΡΙΙη1Ο 96, το, 26. ““ΡΙΠχὶ οἱ Πθϑηοι 
ΑΥ̓ΠΘΠΙΘηβιθτη Δυρ τ θηΐο απο τ16 1η- 

ἀφ᾽ Τλυτ] ἀπό. 

ΘΘΠΙΟ50. δο]οθαῦ Ὡδιη] 16 νΔΙ]1ΠῚ, 
᾿γτασαη πη, 1π] δύ πη, Ἰποοπδίθῃζετη, 
ΘΠ Θμηαιθ. ΘΧΟΥΘΌΙΠΘΙΩ, οΟἸ]οτπθηΐθτη, 
ΤΩΙΒΟΙΙ ΠΟΥ 61, ΘΧΟΘΙΒΠη, Θ]ΟΓΙΟΒΌΓΩ, 
ἈΠ ΠΉ]]6 ΠῚ, δυο ΘΠ, πρϑοθηηιθ οὗ 
ΟἸΠΠΪᾶ 51Π1|] οβίθπαθγθ. ἡ Ηΐδθς οτη- 
πὰ οἵ αυ86 βεααηΐα, ἀοσεπί διοΐο- 
ΤῈΠῚ ἰοαα] 46. ᾿θιη ρου 15 ΔΗ} απ] οΥἹ- 
Ὀυ5 Χοπορμοηίο, οὗ ργοαπηΐ αἸνουβατα 
αὉ 60 βετιρίοσγειη. 5ΌΗΝ, Θύβο ἂρ 
ΨΙΓΙΒ. ὈΥΙΠΟΙΡΙ 5. ΡΌΘ]Ο6 ἴῃ σοτηοθα!α 
ΑΥΠΘΠΊΘΠΒῚ ἰΥΔα ςς]5 ὑγσα αηΐαγ, 11π65-- 
(ταῦ Δ΄Παπὸ τηοᾶο 5010]. ΑὙΙΒ.1615 
(νοΙ]. 2, Ρ. 444 α΄. 1Δρμ8.): Λλλοι δὲ 
λέγουσιν ὃ ὅτι ἐκωμῴδουν ὀνομαστὶ τοὺς 

ἄνδρας μέχρις Εὐπόλιδος" περιεῖλε δὲ 
τοῦτο ᾿Αλκιβιάδης ὁ στρατηγὸς καὶ 
ῥήτωρ᾽ κωμῳδηθεὶς γὰρ παρὰ Εὐπόλι- 
δος ἔρριψεν αὐτὸν ἐν τῇ θαλάττῃ ἐν 
Σικελίᾳ συστρατευόμενον εἰπὼν, Βάπτε 
με ἐν θυμέλῃσιν᾽ ἐγὼ δέ σε κύμασι 
πόντου βαπτίζων ὀλέσω νάμασι πικρο- 
τάτοις. ΕΒριοῖῦ σοπηοθαϊδιη Βάπτας 
ΟἸγηΡ. 88, 4, δοίδτη ροβύ ΑὐἹβδίορδε- 
15 Εαυϊίθβ ἰθϑίθ 8660]. ΝᾺ. 552. 
ΚΑθυϊάτη (6 ποτ ΕἸ ρΡΟΙ 15. ἃ [9- 
τ. ϑδτηϊο ργοαϊίδιη τραδτρι τα- 
ἰοβύμθηθβ δρᾷ (Ἰσθγοποῖη δα Αἴ1- 
οαπὶ Ι, τ. Οὐοηίτα πϑυΐγαρὶο 1ῃ 
Ἠδ]]οβροηΐο οοπίτα ᾿ιϑοθα δα ΠΠΟΠΪΟΒ 
Ραρσηδηΐεη ΡΘ. 1558 ἰγϑαϊῦ 1688. 
5ΟΗΝ, τὴ Αἀᾶ. 

κελεύουσιν] ΑΠοηγπη5 Περὶ κωμῳ- 
δίας ΓΝ, νο]. 1, Ρ. 26, 17 6εα, ἃ. Πιη- 
αοτέ, : “Ἐπεὶ δὲ ἡ κακία προέκοπτεν, οἱ 
πλούσιοι καὶ ἄρχοντες μὴ βουλόμενοι 
κωμφῳδεῖσθαι τοῦ μὲν φανερῶς κωμῳδεῖν 
ἐκώλυσαν, ἐκέλευσαν δὲ κρύφα, οἷον 
αἰνιγματωδῶς. 



19 μῳδουμένους. 
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ΘΆΑΡΗΤ "γ] 

7 “ΔΛ - “Δ ’ » 7 Ψ ΄- 

πλούσιος ἢ γενναῖος ἢ δυνάμενος, ὀλίγοι δέ τινες τῶν 
͵ ΄ ΄΄- -- σ᾿ 

πενήτων καὶ τῶν δημοτικῶν κωμῳδοῦνται, καὶ οὐδ᾽ οὗτοι 
5. ΧΝ Ἁ ΄ τς ἃ Ἃ ΄σ ,ὔ 

ἐὰν μὴ διὰ πολυπραγμοσύνην καὶ διὰ τὸ ζητεῖν πλέον τι 
Ἵ) - “ “ 5ᾺΧ Ν ΄ ,ἷ 

ἐχειν τοῦ δήμου ὥστε οὐδὲ τοὺς τοιούτους ἄχθονται κω- 
᾿ Ξ " Χ - ᾿ , 

φημὶ οὖν ἔγωγε τὸν δῆμον τὸν ᾿Αθήνησι 
γιγνώσκειν οἵτινες χρηστοί εἰσι τῶν πολιτῶν καὶ οἵτινες 
πονηροί: γιγνώσκοντες δὲ τοὺς μὲν σφίσιν αὐτοῖς ἐπιτη- 
δείους καὶ συμφόρους φιλοῦσι, κἂν πονηροὶ ὦσι; τοὺς δὲ 
χρηστοὺς μισοῦσι μᾶλλον. οὐ γὰρ νομίζουσι τὴν ἀρετὴν 
αὐτοῖς πρὸς τῷ σφετέρῳ ἀγαθῷ πεφυκέναι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ 
κακῷ. καὶ τοὐναντίον γε τούτου ἔνιοι, ὄντες ὡς τς: 
τοῦ δήμου, τὴν φύσιν οὐ δημοτικοί εἰσι. δημοκρατίαν δ᾽ 
4 ᾿ 5. χταν ᾿ κ 7 7, ἘΠΕΝ κ ᾿ 3 
ἐγὼ αὑτῷ μὲν τῷ δημῷ συγγιγνώσκω" αὑτὸν μεν γὰρ εὖ 

“ Ν 4 ͵ ͵ ᾿ Ἃ ΄- ῇ 

ποιεῖν παντὶ συγγνώμη ἐστίν" ὅστις δὲ μὴ ὧν τοῦ δήμου 
εἴλετο ἐν δημοκρα Ἴ λει οἰκεῖν μᾶλλον ἢ ἐν ὁλ δημοκρατουμένῃ πόλει οἰκεῖν μᾶλλον ἢ ἐν ὁλι- 
γαρχουμένῃ, ἀδικεῖν παρεσκευάσατο καὶ ἔγνω ὅτι οἷον τε 

΄- νμ» » ᾽ὔ 7, “ ἊἝΟ » 

διαλαθεῖν κακῷ ὄντι ἐν δημοκρατουμένῃ πόλει μᾶλλον ἢ ἐν 
5 » 

ολιγαρχουμένῃ. 

10. γνόντες (. γε ΒΌΡΕΓΙ εν Α, αἱ] ἔνιον. 
ΡΥΪᾺΒ ὀλιγαρχουμένῃ. οἶδα δίοῦ. ΕἸ. 43; 51: 
αὐτῷ. 

20. δημοκρατίαν τιδηι6 δὰ 
αὐτῷ μὲν δῖοθ. [ΔΌΤῚ μὲν 

αὑτὸν] ἑαυτὸν ίοὈ. εὐ πάντη, ΟΠΊ15518 ἢ---μᾶλλον. 

δυνάμενος] [τὰ ΤῬΒαογα. ὅ5:130,: 
Ὑμῶν οἵ τε δυνάμενοι καὶ οἱ νέοι. ΧΕη. 
Η!βι. αν. 5; 2, τ : Καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἴσως 
ἐποίησεν ἅμα τῷ δύνασθαι καὶ τὰ φρο- 
νήματα αὔξεσθαι τῶν ἀνθρώπων. Εἰ 
8110] 586}06. 

19. ᾿Αθήνησι] Δ΄. δηποί. 84 1, 14. 
Οοθεῦαϑβ ρΡ. 746. 

πεφυκέναι] ΜΟΥΙ σοπ]θοΐΓϑΙη ἐμπε- 
φυκέναι. δα χρηστοὺς τοίοΥΘ Πα 81), ΡΓῸ- 
Ὀο. 5ΟΗΝ. 

τῷ κακῷ) Α]ΙΘΠτΠΔ Δ Ὁ 5 Π]ρ]1οἱ δά- 
Ἰεοίῖνο δι ου]απι ἀε]εὶ Οοθείαβ. ρΡ. 
146. 

ὡς ἀληθῶς) Ἐτοαποπβ ἀραα Ρ]αίο- 
ΠΘΙ ἔουτη]α πΟη δϑῦ 8101 ἀραα Χεπο- 
ῬΒοπίθειη. ϑομηθιθγαβ αποα τὴν φύ- 
σιν σοῃ] πηρ αὖ οτιΠ| οὐ δημοτικοί εἰσι, 
ΠΘΟΘΒΒΑΙΟ [δοϊθπ 1, 51 ΒΟΥ ΙΓ ὄν- 
τες. Οαὶ αυοᾶ Ὁ, ΘΟ] 5 46 6 αἸχΙ 
δα τ, 8, β υβ π| γνόντες, Ἰὰ εὖ εἰδό- 
τες Ῥοΐτπ5 αἀἸσοηάθατῃ, αὖ ΔηΪτηδ αν στε 
Οοθεῖπβ Ρ. 740, φᾷῃπι ὡς ἀληθῶς 510 
ὄντως. 

20. μὲν αὐτῷ τῷ δήμῳ] τῷ μὲν 
δήμῳ, Δεϊεῖο Ῥοβίβα μὲν, Οοθεΐαϑ 
Ρ. 746. 



ΒΕΙΡΙΓΒ. ΑΤΗΒΝ. 

ΚΕΦ. Τὶ 
΄ν ΕῚ Ἁ Ἀ ’ 

Καὶ περὶ τῆς ᾿Αθηναίων πολιτείας τὸν μὲν τρόπον οὐκ 
ἐπαινῶ" ἐπειδήπερ ἔδοξεν αὐτοῖς δημοκρατεῖσθαι, εὖ μοι 

“ 7, ἃ 7 {2 ΄“ 7 

δοκοῦσι διασώζεσθαι τὴν δημοκρατίαν, τούτῳ τῷ τρόπῳ 
χρώμενοι ᾧ ἐγὼ ἐπέδειξα. 

7 Ν Ν “- ’, 3 ,ὔ “ 

Ἔτι δὲ καὶ τάδε τινὰς ὁρῶ μεμφομένους ᾿Αθηναίοις ὅτι 
ϑψ", 5 ΒΥ 3 , 7] ΄“ “- 5» Ν “ 

ἐνίοτε οὐκ ἐστιν αὐτόθι χρηματίσαι τῇ βουλῇ οὐδε τῷ 
δήμῳ ἐνιαυτὸν καθημένῳ ἀνθρώπῳ" καὶ τοῦτο ᾿Αθηνησι 

ἡ ἕ 95.Ν ϑὰ “ - Ν δ ἕ “ “ 7 

γίγνεται οὐδὲ δι ἐν ἀλλο ἢ διὰ τὸ πλῆθος τῶν πραγμάτων 

Ι. ᾿Αθηναίοις ] ΤΛΌΥΪ ᾿Αθηναίους. 

Ι. Καὶ περὶ τῆς ᾿Αθηναίων πολιτείας 
Υ δἰβίκιο πᾶθο οἰδιθαϊα ἀϑαυθ 86 ἐπ- 
αινῶ πΟη νἹαἀοίαν Χοπορῃμοηΐθα. ΜΙΠῚ 
510 νἱἀθίασ. Ηδθο νοῦῦᾶ 80 [η]{1|0 
ΟΔΡΙΓ5 ἀδαὰθ 86 1118, ᾧ ἐγὼ ἐπέδειξα, 
σΟΠ] ποῖα ΟΠ 8. 20, ΟἸδιιδα]απι 60ῃ- 
ἱπθηΐ, αα6 ἰοΐδτη ἰγϑοίοηθιη σΘ0Π0}ι- 
ἀδραί. Θυδθ ἀδθίηοθρβ βοαπαηΐαγ, ἃ 
Ἰο60 8110 αν ἶβα 8)1Θ πη τῃ ΟΟΟπρδαγαηίΐ 
Π1 ΥΔΥῚ Βοσογϊα. [Ιἰαατιθ ΒΟΥ 6 ΓΘ τπᾶ- 
τὴ : Καὶ περὶ μὲν τῆς ᾿Αθηναίων πολι- 
τείας, ὅτι εἵλοντο τοῦτον τὸν τρόπον 
τῆς πολιτείας, οὐκ ἐπαινῶ, τὖϊ Θϑύ 1Π1{10 
1106111. ΒΟΉΝ, Νόοη τηϊη8. ΤΩΪΓΠῚ 
Ὦϊς καὶ 4αδτη [Π]1Ὸ Βουρῦ δέ. Νὲς 
Γεγομπιπ περὶ, δυΐ ἐπειδήπερ, 51Π6 
ΟΟραΪ8, οἱ δ᾽ Δα ἀπηΐ Γιθομοϊανιβ οἱ 
Μιοίονϊαβ. θα οἸπη]8 ορθῦᾶ ρθγαϊξι 
1Ὲ. ΘΟΥΙΘ ΘΠ 18 4186 Π1Π1] δὶ αὐὈγαρία 
γ᾽ ἀθηΐαῦ Γγαρτηθηΐδ. 

χρηματίσαι τῇ βουλῇ } Πα οΥργδίδίιιΣ 
ΖουμΙαΒ ασθγ6 οπηι δθηαΐιι, ἱηιροίγαγο 
γοϑροηϑ ἃ δοπαΐμ. Αὖὐ βίδιτη οδῦ 
οὐχ οἷοί τε πάντας ἀποπέμπειν εἰσὶ 
χρηματίσαντες, οἵ 8. 2. μὴ οἷοί τ᾽ εἰσὶ 
πᾶσιν ἀνθρώποις χρηματίσαι. ΔΕΥ00 
χρηματίζειν Ἡδαμᾶτη ΤΟΡΟΙΙΓΥ 5118 
6888 Χοπορῆοη. Ὶδί Αὐδίορῇβηθβ 
ΓΠΘβτηορ. 377. ΟἿΣ ᾿Ἰπηϊταῦαν τηοΎθ τα 
ῬΟΡῈΠ ΑΥὐΠΘΠ]ΘΗΒ15 : ῬΡΥΆΘΟΟ ΘΗ]τη ΡΓῸ- 
παηοϊαΐ : Ἄκουε πᾶς᾿ ἔδοξε τῇ βουλῇ 
τάδε τῇ τῶν γυναικῶν᾽ Τιμόκλει᾽ ἐπε- 
στάτει, Δύσιλλ᾽ ἐγραμμάτευεν, εἶπε Σω- 
στράτη᾽ ἐκκλησίαν ποιεῖν ἕωθεν τῇ μέσῃ 
τῶν Θεσμοφορίων, ἡ ἢ μάλισθ᾽ ἡ ἡμῖν σχο- 
λὴ, καὶ “χρηματίζειν πρῶτα περὶ Εὐρι- 
πίδου, ὃ τι χρὴ παθεῖν ἐκεῖνον. ϑ'6α 
αὶ ἢΙῸ ῬαμοΥ 168 π᾿ δ: Ἐν δὲ τῇ 
παρακομιδῇ τῇ ἐς Σικελίαν.---καὶ ἐν τῇ 
᾿Ιταλίᾳ τισὶ πόλεσιν ἐχρημάτισε περὶ 

δι ἐν] 11τῖ διά. 

φιλίας τοῖς ᾿Αθηναίοις, 1. 6. ΘρῚΣ φατα 
ὩΟΠΠ11115 [{81146 οἰντθαί θι15. 6. δτηὶ- 
οἷα οαπὶ ΑΙἸΠΘΠΙΘΉΒΙ 5 ᾿ἱπϑαπᾶᾶ. 
ΘΟΠΟἾα ᾿πἰογργοίδηςϊαν ὡμίλησε, λό- 
γους προσήνεγκε πειστικούς. ϑαϊαδβ 
ἸΒΌΠΙ ΨΘΟΥΌΙ 8οί]ν] δηποίανιὑ ἤπηα: 
Χρηματίζει ἡ βουλὴ καὶ ὃ δῆμος. [)8 
Ἰεραῖ!β ΤΙ Ογα]68 1, 87: Καὶ οἱ ᾿Αθη- 
ναίων πρέσβεις ἀπεχώρησαν, ἐφ᾽ ἅπερ 
ἦλθον, χρηματίσαντες. Ὁ Β6Π0]18, 1π- 
ἰεγργθύδηϊι" πράξαντες. Οὐοπηξ, τάθτὴ 
6, 62. [)οιποβίπθη!β ΜΊαΙ απ ῥ᾽. 517, 3. 
το. 5ΟΗΝ. Ἦος ααοααθ γοοαθα πη, 
αὖ Ρ41110 δηΐθ ὡς ἀληθῶς, πυδηθπδίη 
ἃ Χοπορμοηΐθ ἀϑιυϊραΐιπι αἰ νΘΓΒΌΤΩ 
ῬΙΟαΙ βουιρίογθιη. 

᾿Αθηναίους ᾿Αθηναίοις ΠΟΥ ]ΘΙ 118 
1. τη α6. 

οὐδὲ δι ἐν ἄλλο τοϑῦϊαϊ! δα οπι- 
τηθηΐ. 4: 4; 1ο, (αἴ 10. 4, 2; 22 ο80 οὐδὲ 
δ ἐν τούτων, οὗ Ρ]αΐ. Ραθὰα. ρ.τοοῦ: 
Οὐδὲ δι’ ἐν ἄλλο καλὸν εἶναι), Ὁ]  αποα 
ὉΠ ΒΟΥ ΑΙ διοθαθΒ οὐδ᾽ ἂν εἷς ἄδι- 
κος εἴη ἴῃ οὐδεὶς ἄδικος εἴη σοΥΤαρίττη, 
1ῃ ΠΟΠΠ1]115 τη8]6 οὐδεὶς ἄδικος ἂν εἴη 
βουιρίατα. δ᾽ΆΟ.Σ 10. 2, 6, 4, μηδὲ πρὸς 
ἄλλο Νιπαοῦ. πητι5, διιργα βουϊρίο εν, 
ααοτῆοαᾶο ἢϊς παΐαπι οὐδὲ νἹἀείατ. Δα 
σΟΠΒΕΓΟΙΟΠ θη δΐθπη, αἸΔτη Ἰηβοσίο 
ὅτι ροβί ἄλλο ἢ οχρβαϊθηάδπι ριΐα- 
γοιαΐ (ὑδβίβ]ιο, ΠΗ Θυ ]6 1 15 ἴῃ ῬΓΟΡΤ. 
ΝΥ εὐτμοιη. ἃ. 86:1, Ρ. 12, οοηΐογί Ρ]δΐ. 
Η!ρΡ. τηδ]. Ρ. 281: Ο : Τίποτε τὸ αἴτιον 
ὅτι οἱ παλαιοὶ ἐκεῖνοι φαίνονται ἀπε- 
χόμενοι. τῶν πολιτικῶν πράξεων :-Τί 
δ᾽ οἴει, ὦ Σώκρατες, ἄλλο γε ἢ ἀδύνατοι 
ἦσαν κ. τ. Δ... αα] αΒοῦτη 511η1118. ΠΟΠ|- 
Ῥᾶγανὶ Ηεἰπάοτῆμα δὰ Ῥηδθάοη. Ρ. 
42. 



ΟΡ. ΠῚ 9 

» ἜΞ53,ν Υ ὔ 3 σι 

2 Οὐχ οἷοί τε πάντας ἀποπέμπειν εἰσὶ χρηματίσαντες. πῶς 
Ἂ Ἂὃ -ὔ 5 Ο σ΄ Ν -“ ΄ 

γὰρ ἂν καὶ οἷοί τε εἶεν, οὕστινας πρῶτον μὲν δεῖ ἑορτάσαι 
Ξε δι σ 3 , “ « 77 , Μ Ἁ 

ἑορτὰᾶς ὅσας οὐδεμία τῶν ᾿Βλληνίδων πόλεων ἔπειτα δὲ 
7 Ν δ Ν 3 “ Ι ’ὔ σ ΣΡ ε 7, 

δίκας καὶ γραφὰς καὶ εὐθύνας ἐκδικάζειν ὅσας οὐδ᾽ οἱ σύμ- 
΄ ᾿ 7, κ Ν 

πάντες ἄνθρωποι ἐκδικαζουσι τὴν δὲ βουλὴν βουλεύεσθαι 
Ν Ἁ Ν “ ’, Ν Ν Ν ΄ 

πολλὰ μεν περὶ τοῦ πολέμου, πολλὰ δὲ περὶ πόρου χρη- 
7, Ἃ Ν Ν ΄ ΄, Ν Ἁ Ν “ 

μάτων, πολλὰ δὲ περὶ νόμων θέσεως, πολλὰ δὲ περὶ τῶν 
Ἂν ΄ 3 ’ Ν Ἃ ω ’ὔ 

κατὰ πολιν ἀεὶ γιγνομένων, πολλὰ δὲ καὶ τοῖς συμμάχοις, 
καὶ φόρον δέξασθαι καὶ νεωρίων ἐπιμεληθῆναι. καὶ ἱερών. 
ἄρα δή τι θαυμαστόν ἐστιν εἰ τοσούτων ὑπαρχόντων 
πραγμάτων μὴ οἷοί τ᾽ εἰσὶ πᾶσιν ἀνθρώποις χρηματίσαι; 

ο ἢ λέγουσι δέ τινες ὅτι, ἣν τις ἀργύριον ἔχων προσίῃ πρὸς 
βουλὴν ἢ ἢ δῆμον, Χρηματίεί. ἐγὼ δὲ τούτοις ὁμολογήσαιμ᾽ 

ἂν ἀπὸ χρημάτων πολλὰ διαπράττεσθαι ᾿Αθήνησι, καὶ ἔτι 
ἂν πλείω διαπράττεσθαι, εἰ πλείους ἔτι ἐδίδοσαν ἀργύριον" 

΄κ. ᾽ 3 53 ἢ σ΄ σ΄ ς 7 “. 

τοῦτο μέντοι εὖ οἰδ᾽ ὅτι πᾶσι διαπρᾶξαι ἡ πόλις τῶν δεο- 

Ι- πάντας ΑἸΙά. πάντες ἃ.Ο. 
δυνατόν ἐστι διαπράττεσθαι τῶν τῆς πόλεως δαάπηΐ 1Ότι. 
3. χρηματιεῖ) ΟΟΠΙ665 ᾿χρηματιεῖται, χρηματίσαι ΑἸά. 

οἶδ᾽ ὅτι] οἶδα ὅτι (ὑδϑβία!ο. ἐπεδίδοσαν. 

2. ἑορτὰς] ὥ'εΠοῸ]. ΑὙἸΒίορ 815 
ψεβρ. 66: : Εῤς δέκα μῆνας λογίζεται 
(Βδελυκλέων) τὸν ἐνιαυτὸν, ὡς τῶν δύο 
εἰς ἑορτὰς προχωρούντων. Τ,ΟΠρΘ τηϊ- 
ΤΌ] 15 εϑύ ΒΟΠΟ]οη Ππς. 2, 38: 
᾿Αγῶσι καὶ θυσίαις διετησίοις νομί- 
ζοντες] δ ὅλου τοῦ ἔτους θύουσιν οἱ 
᾿Αθηναῖοι καθ᾽ ἑκάστην πλὴν μιᾶς ἡμέ- 
ρας. δα ππᾶθ ἀποία 581η0 5616 
ψ ΘΠ ; γοῦα ΘΠ 146Π0 6856 ΠΟ ΡῬαΐο. 
Ααάαο ἸΙοοσση Εαβίϑι!! δὰ Οαν85. 
Ρ. τύρϑ, 595: Ἑορτὼν, μὴν ᾿Αττικός. 
5ΟΗΝ, 

ἐν δὲ ταύταις ἧττόν τινα δυνατόν ἐστι 
διαπράττεσθαι τῶν τῆς πόλεως] Ηδθο 
8. ΒΥΔΤΗΤηΔΙΟΟ Δ ΤπΔΥΟΊΠΘΙΩ Δρροβιίᾶ 
ἴαϊεβθ βαβρι δία ὙΥ̓ ΘΙΒκῖα8. ΒΟΗΝ. 
ΝῸΠ Πλϊπτι5 ἱπθρίστη ἧττον Πα τινὰ 
τῶν τῆς πόλεως. 

ἐκδικάζειν) 1)ΙΒοορίαγα Ἰη ογργθίδίιῦ 
Μοῖταβ. 196 πύτηθγο πα] οἰ ου απ οοτα- 
Ρᾶγα Αὐιϑύορῃϑηιβ νεβραβ 6ότ, 664, 
εὖ εμποβίπθηϊβ ΜιΙαϊδπδη Ρ. 85 
α]. : Οἱ ἀεὶ δικάζοντες---ἄν τε διακο- 
σίους ἂν τε χιλίους ἄν θ᾽ ὁπόσους ἂν ἡ 
πόλις καθίση. ΒΟΗΝ. 

καὶ τοῖς συμμάχοις] ῬΙῸ ἐν τοῖς συμ- 
μάχοις γιγνομένων (ἸοίΠΊ Δηϊτηδανοῖ- 

2. πόλεων ἐν δὲ ταύταις ἧττόν τινα 
ὅτι ΟΠΊ. 1101]. 

ἔτι ἐδίδοσαν) [ΔὈτὶ 
ΓΛῸΓ] οἶδα διότι. 

(0 Δ ἰβκιαβ. ὅ'δα ἀθβιθτοὸ ργδϑίευθα 
περὶ τῶν ἐν τοῖς συμμάχοις. ΞΟΗΝ, 
ΡΙατα οχοιαϊβεθ νἹ θη. 

δῆτα Οὐ εοίτιιβ Ρ. 746, ουὐὰ5 ροϑί 
ἄρα ῬΟΒΙΟΙ ΘΧΘΠΊρΡΙα ΑὙἸβϑύορ 818 ΨΥ. 
ἴῃ ΤῊ65. ϑίβθρῃ. ν. δῆτα. δγιιτη δὴ 
Ροβί ἄρα μαθοὺ Ποηρίπαβ 1)6 500). 
ΘΙ Ζ: ἾΔρα δὴ τούτους μετρίως ὧγ- 
κωσε τὴν νόησιν ; ΝΙ5Β1Ὶ 418. ἢϊς απο- 
486 Ἰηΐεγαΐ δῆτα. 

2. χρηματιεῖ (δ οίαΒ Ρ. 7406, αιππὶ 
τη 6611 Ιοπρα 8118 810 βιρῃϊΠποδίο Θιιδ6- 
Β[1ΠῚ ἐροϊθπαϊ, πὸ οβίθπαπηΐ Θχοπιρ]α 
δα ΤἼΏ65. Βίθρῃδηι οἰαία. [ἋἊἄθτη δα- 
αἰα!ῦ ὅτι. 

ἔτι ἐδίδοσαν, αἴ ᾿ηΐτα διδοίη, (οὈε- 

[ὰ8 τ 57. 
οἶδ᾽ ὅτι] ΑἸΙΘΠ τ ἃ νϑίθειθιι8 διότι 

ΒΟΙΙΘΠ αΓΠη οϑίθπαιῦ οἶδ᾽, φαοτηοᾶο 
ΒΘΙΏΡΕΙ ΑΓΠοΙ δηΐβ ὅτι, ποῃ οἶδα. 

πασι--τῶν δεομένων] Ηυ]ι5 οοη- 
ΒΕΡΟΙΟΠΪΒ ΘΧθιηρίἃ 6χ ]ΟάΟΤῸ οἵ 
Πιοηγβῖο Η. ρεία ν. ἴπ 168. 8516- 
ΡΠΔΠΙ Υ. Πᾶς, Ρ. 567 Α;: εἰ ἽΑπας, 
Ρ. 1212 Α. Θυθυβ 8]1ὰ ᾿Δάάοτο Ποθΐ 
Πιοπὶβ (ὐδββιῖ, (δίθηὶ, σταιηγηδίϊοο- 
ταπη δὲ ΒΥΖΑΠΕΠΟΓΌΓΩ, π.}1ὰ ΑΥοο- 
τὰπι. Αἴᾳαδ Πΐς βαϑριοατὶ ᾿ἰσοῖ δχοὶ- 



600 ΒΈΓΙΡΟΒ. ΑΤΉΕἊΝ, 

,ὔ » ἊΝ 3 - 

μένων οὐχ ἱκανὴ, οὐδ᾽ εἰ ὁποσονοῦν χρυσίον καὶ ἀργύριον 
7 5 “ “ Ἁ Ν ΄’ ,Ζ, 3, 

4 διδοίη τις αὐτοῖς. δεῖ δὲ καὶ τάδε διαδικάζειν, εἴ τις τὴν 
“ Χ 5 ’ ΕΝ ΄ [ ἊΝ 

ναῦν μὴ ἐπισκευάζει ἢ κατοικοδομεῖ τι δημόσιον" πρὸς δὲ 
᾽ ἴω υ ’ὔ ἴ 

τούτοις χορηγοῖς διαδικάσαι εἰς Διονύσια καὶ Θαργήλια 
Ν ΄ Ν ζ Ν ᾧ ΄ σ Ὑ - 

καὶ ΠΠαναθηναιὰ καὶ ΤΠρομήθεια καὶ ΗἩφαίστεια ὅσα ἔτη 
Ν , 7 ’ ’ ΄- 

καὶ τριήραρχοι καθίστανται τετρακόσιοι ἑκάστου ἐνιαυτοῦ, 

4. τι Τιϑοποϊδνταϑ. 

α15586 τοσούτων ὄντων ν6] ΕἸ αϑτηοα! 
ααϊά, αἴ ῬΥΔΘΟΕΘΕΙᾧ τοσούτων ὑπαρ- 
χόντων πραγμάτων. 

4. διαδικάσαι εἰς] [)6 ΓαύτιΓ15 580115 
αἸοὶ τϑοΐθ δηϊσηδανογας ὟΝ οἰβ κι α5, 1[8- 
αὰθ ᾿πίουριοίδίν φυῖδ οἠμογασὶ ηχι- 
γ1ι5 ϑδιιδοῖρογ αθῦθαί. υοάᾶ νου 
6556 ΔΡΡΑΥΘΌΙΣ σΟΙρΑΥδηΐ ΜΙιαϊδηδτη 
Ἰδιηοβίῃθηϊβ ρΡ. β1ὃ 5646. 196 Ἅμουῖβ 
ΟΥ61115 Ῥδηδιπομαθουιτη να Δίθατγ- 
ΒΙ.τη Ραπδίῃ. Ρ. τό. ΒΟῊΝ, Θὰ] δα 
ἐπισκευάζει σοπΐοχύ Ῥ5. [)61η. Ρ. 1147 
566. 

ὅσα ἔτη ὅσ᾽ ἔτη Ὀ15 Οοθείαβ Ρ. 747, 
αὖ 5. 5, δι ἔτους, οἵ 81101 τρί᾽ ἔτη. 

τετρακόσιοι] ἤσπο πἀπππὶ ἸοοσιιΠὴ 
Το ρου εὖ ροβυϊ οἰ ἤα8 Ῥ.ΟΙΘρΌτη. 
8 [μορποαμ ρΡ. ΟἹ. ὉὈῚ αφυδατσιηρσοη- 
τοτστιτη δ ΓπΠΟΙΠΟΠΘΠῚ {Γ]ΘΥΓΆΥΟΒ]ΔΘ απο- 
[Δ Πη5 αο]θείοσαα ἢΐ ΤΠ]Θ ΗΟ ; σα] 
1Ππϑίσα μο Π1}1} ροΐαϊ!δ ΘΟΤΘΡῚΪ ΥἹΓῚ 
αΠΙσοηία δἤθυσθ. Ρυϑθίθυ. οοῃ]θοία- 
185 ΘησἸἀ6 ΠῚ Ώ1Π1] ΡΟΒΒΠῚ Ργοτηϊ- 
ἴθ616 ; διιηΐ ἰδηηθη Δ]161ιᾶ, αἸ186 1Π 68 
Ῥαγτίθ ῬΥΟΙΘρΟΥΠ ΠΟΥ ΠῚ ΟἸΉΪ558 ν]660, 
ππᾶθ ἴογίαββθα σοπ]θούπσδθ ΠΟβίγδθ 
ῬοπαπΒ δοοθάθγο ροϑβϑίζ. 

Ργιπηαπῃ Π]πα ΡΟπΟ αὖ ᾿πΠἀ θ1 δἴτιΠ:, 
(ροββϑιμη δηϊτη Ῥ] ΌΤΙ τι5. ΔΥΡῚΠΘΠ 15 
ΨΙΏΘΘΙΘ, αποα νὴ Θργθρῖιβ τη 601- 
ἰαὐϊομοτη σγοσᾶν!ῦ) εἰσφορὰν, 1ὰ εϑβῖ 
Ῥθοῦπμϊαθ ΟΟ]]δ ΠΟ μθῖη ἃ Οἰνιτ15. 50]- 
νεπάδθ δα Ὀ6]111 πρϑοθβϑιίαίθβ, μευ πα- 
1556 ΠΟ 50] .Π1Ὶ 86 τη] 1181 ΓΟ ΓΘΒΊΤΘΙΩ, 
566] οἴϊατη δα τηδυϊτηϑτῃ, 1α οδϑύ 88 
τριηραρχίαν. 

Ῥυμτηδ νΕ͵Ὸ τηθηΐο Πυ]ὰ5 εἰσφορᾶς 
δῆ πδπ τοὶ πονδα Πΐ ἃ “πον 166 5, 
109. 8ΠΠ0Ὸ 4. 6111 ῬΕΙΟΡΟΠΠΘ6ΒΙ801, Ὁ]. 
88, 1, 15 νΕΥΡ15: Προσδεόμενοι δὲ οἱ 
᾿Αθηναῖοι. χρημάτων. ἐς τὴν πολιορκίαν 
καὶ αὐτοὶ εἰσενεγκόντες τότε πρῶτον 

ἐσφορὰν διακόσια τάλαντα, ἐξέπεμψαν 
καὶ ἐπὶ τοὺς συμμάχους ἀργυρολόγους 
ναῦς δώδεκα. Ἰοοῦτη ΑΥΒΙΟρΡ 8185 
Βα. 923, τιοῷῦϑ'. Δ Πα υἸββίτηση. Ροϑαϊὺ 
ὙγοΙῆμ5, 564 15 ρογίηοί δα ΟἹ]. 88, 4, 

ΤΑΡΥῚΪ τι τό. 

δῇ ποῃ ϑοΐιπιὶ εἰσφορῶν, 86 εἰϊθτη 
τριηραρχιῶν ἴδοϊξ τπθηθοπθῖη, αᾶ6 
ὑπ ὈΓΙΠΊ ΠῚ [ΠΟ] ΔΥ186 [αῖ588 νι- 
αἀδηΐαν, οομϑαμηΐο 56 1]Π1οοὲ ἐράνῳ Μη- 
δικῷ, ἀπο αἱ Ατιβίορῃ. ἴχγ5. 654. 
Οὐ] ἸΔοπἰβ μυ͵α5 ἀββουρίϊο οΧ οθηϑα 
αἰνιαπι απᾶθ ὑππὶῚ [ποΥΐ, ἸΘΊΠΟΥΔΙΩΙΙΒ. 
Θρ6α πονίπιαβ δχ ἰββεπποηῖο στδτητηδ- 
ὑϊσοσιτη αἰθβου ρθη Οἰνιαπὶ ΟΠῚ- 
ΠἰσΤη ΘΧ σΘη81 ΡῈῚ ἄθοθπῃ {0 8 1ῃ 
τῊ}1}16 οἵ αποθηίοσαπη αἰ ΠἸΒΒΙΤΩΟΤΤΩ 
Οαββεθ σἱριη, συμμορίας αἸοΐίαΒ, 6Χ 
ααϊθιβ σΟ]]θοῦ5 οὐ αἸνιβῖὶ8 ἴῃ 185 
Ρδτίθβ, ΒΒχοθῃθουατη ΠΟΠΊΪΠΙΙΠῚ αἰτᾶτη - 
416, ᾿ΐογατη ἤσθθαΐ δἱύθσα αἸνΊβ]ο 1ῃ 
Ρᾶγίθβ αυδίθου, ἰγπθοθηΐουαμη Οαδτη- 
4.6. Θὰ] ὑγθοθπ ΡΥ ΠΟΙ͂ΡΕΚ 1ῃ Θ0η- 
ἔεγθη ο αἸοαηὔι ἐν τοῖς τριακοσίοις 
γΕ] ἐν τοῖς πρώτοις εἰσφέρειν, ἀοοεηΐα 
δασαγαίθ νουΙῆο ρ. ΧΟΥῚ. 56αη. 
Θυδθ (θβουρίιο 410 ἰδτηροῦα ρτ]- 
τη ἴαεία ἔπει ἀιιριαίτ. [χ 
ῬΒΠΟΟΠΟΥΙ ἔγαρτηθηίο ροϑῖῖο δῦ Ηδγ- 
ΡῬΟΟΓΔΙΟΠ6 οὖ γθρθῦζο Ὁ 8.118 ΤΥ Υ 
τη δα Ναιβιπίοιτη. ΔΙῸ ΠΟΏΠΘΤη 
ΟἹ. του, 95. Θιιᾶπι τα! 8 ΠῚ ΟὟ ΟἹ 8 
Ῥ. ΧΟΙΧ, σομῆιτηαῦθ σοπδίαν 6Χ 60 
40 ΒΥΓΏΓΊΟΥΪΔ6 ΠΟΙΊΘῺ ἴῃ ΠοΟ Β6]- 
11Οἱ ΤΠ ΠΘΙ]5 σΘΠΘΓΘ ρα πα]]απὶ νϑ- 
(γα τη βουρίουιιπι, 41 αὐ! πὶ ΒΌΡΘΓ- 
Βιηΐ, δηΐθ Ὁ]. τοῦ, 2. τηθη] ΟΥ̓ Θὕ 
ΝΌΪΟ ΟΡΡοπεῖδ ἀοοΐο ΤΠ ουρυ θα ἸΟΘ ΠΩ 
Χομπορμοηίβ Η δύ. ὅτ. τ, 7, 82: Δο- 
ξάντων τούτων καταλιπεῖν τρεῖς ναῦς 
ἕκαστον ἐκ τῆς αὑτοῦ συμμορίας, τῶν 

στρατηγῶν ὀκτὼ ὄντων: ἀα 1 81] ΘΏΙΠῚ 
Ροΐβϑῦ ἃπ τηθηῖο συμμορίας Ὠδεο δα 
ἉἀἐϑουρύοΠΘ πὶ Οἰν απη ἸΏ τα ΠογΘ Ὀ6]- 
Ἰῖοο ρεεπθαί. Νατισγδίιο ̓ ρ88 ρογποί 
δα ΟἹ]. 92, Ξ. Οὐοπίγα ΤΘΡΕΥῚ ἸοσΌτα 
ῬΟΙΥΌΙ 2, 62. ἀθ πόνο οθπϑι ΟἸνΠΌΤη 
Αἰποογαμα ΟἹ]. τοῦ, 2, ἴδοίο οἵ ἀ6- 
ΒΟΥΙΡΈΟΠΘ εἰσφορῶν πονϑ, 40] ταῖϊο- 
ΠΘΠῚ 1ΠΠ|8πὸ σοπἤττηατθ νἱἀθίαγ. Νόονὰ 
Ἰερθ Τβηποβίμθηθβ 8118 εἰνίαπι α6- 
ΒΟΥΙΡΏΟΠΘ 6χ σθῆϑιι ἔβδοία ὑγθοθηΐοϑ 
᾿ου τη Δα {Υ1ΘΥ ΔΤ ΟΠ τ νοσαν]ῦ, οἰ] 5 



ΘΡΕΡῚ ΟῚ 

ν ’ ΄σ' 7 ᾽ὔὕ “ 32᾽ ' Χ Ἁ 

καὶ τούτων τοῖς βουλομένοις διαδικάσαι ὅσα ἔτη, πρὸς δὲ 
΄ ἘΣ . Χ 

τούτοις ἀρχὰς δοκιμάσαι καὶ διαδικάσαι καὶ ὀρφανοὺς 
ἿΑ͂ Ὡς 

5 δοκιμάσαι καὶ 
, “᾿ “ ΄-“ 

φύλακας δεσμωτῶν καταστῆσαι. ταῦτα 
λ Ξ “ 7) ᾿ ἈΝ ͵ ῸΣ ᾽,ὕ νυ γ᾽ , 

μὲν οὖν ὅσα ἐτη" διὰ χρόνου δὲ διαδικασαι δεῖ ἀστρατείας 
ΝΘ. Ε 3 - 5.7 ͵, 52 ε 7 

καὶ ἐάν τι ἀλλο ἐξζαπιναῖον ἀδίκημα γένηται, ἐάν τε ὑβρί- 
7ὔ ΒΕ σ΄ 37 » ἴ, ἈΝ 50 

σωσι τινες ἀηθες ὕβρισμα ἐὰν τε ἀσεβήσωσι. πολλαὰ ετι 
΄ Ψ Ν Νὰ ΄, 5 Χ ε ’ 

πάνυ παραλείπω τὸ δὲ μέγιστον εἴρηται πλὴν αἱ τάξεις 
“ ’ “ λ , Ν ἈΝ 3. 3, ὔ 

τοῦ φόρου" τοῦτο δὲ γίγνεται ὡς τὰ πολλὰ δὶ ἐτους πέμ- 

5. ἀστρατείας] [ΔΌΤΙ στρατιάς: 

ΤΑ ΟΠθα δοουγαίθ χρ! θα! ΟΠ 5 
Ρ. ΟΧΥΝ. βεᾳᾳ. Θδε υϊίοπη ομληΐδ 
[δοϊατιῦ, τι ΒΌΒΡΙΟΘΙ, τετρακοσίους τριη- 
ράρχους Ὦϊς τηθηπογϑίοβ Ρου ποτ δά 
ἰθιηροτα Δπίθυιοσα ΟἸγ ΠΡ. 1οο, 2, 118 
ΒΟΙΠοοί, αᾶδ6 πἰπο ἀβὰθ δα ΟἸγΏρ. 
88, τ, 410 ΡΓΙπΊδτη εἰσφορᾶς αὖ ΤΕ] Πο- 
γν86 ΤηΘ ΗΠ ΠἸΟΏΘΙΏ ἤουὶ νἹα!τηα8, οἴ αχε- 
γα. (Ἰποῦϑ1 νθγοὸ βανοσδγηιβ ἸΟαιιτη 
6.1, 17. ἈΡῚ ἑκατοστὴ τηθτηοτϑίμγ, ἴδ- 
6118 1ῇ 60 ψϑβθριο ρϑυνθηϊθηαβ δα 
ΤΕΠΡῈ5. π|4, απο τετρακοσίων τριη- 
ραρχῶν ἀεβοχϊρῦϊο να]. Τρ οςστ ΘΠΙτα 
δα Ἰοοὰπη 1] ππὶ 6χ ἀυιβύορμδηθβ, ἑκα-" 
τοστὰς ναἰαϊθε6. δάϊπις ΟἸντηρ. 80, 2. 
(ὐοπίτα Το γ] 465. 7, 28, πϑισγαΐ νἱ- 
Θεβιηδιὴ (τὴν εἰκοστὴν) ὑπὸ τοῦτον 
τὸν χρόνον, 14 οε΄ ΟἸΥΠΡ. ΟἹ, 1, ἔπ1558 
ἱηἰτοσποίετη. ἴὐπαᾶ6 ἀρραγεῦ ἀ6βο"ρ- 
(οπθτα ΠαΔατΙ Πρ ηΓΟΥ απ {Π]ΘΥ ΤῸ Πο- 
ΤῸΠῚ ῬΕΥΠΠΕΙ6 δα ἰθιηροτα δηΐθυϊογα 
ΟἸνγτηρΙδά8 οι. 

τοῖς βουλομένοις διαδικάσαι] Μο- 
ΤΒ δεῖ Δα ἀθηα απ 6856 νἱαϊ6, Ῥαετί- 
πϑηΐ Ππᾶθο δα ἀντίδοσιν, ατιὰ6 5ο]6 δὲ 
ΠΕΥῚ ἢ 115 4] τριήραρχοι δος! εὐαηΐ, 
46. απ νθ ῬΥΟΙΘρομηθηδ, ΟΥ̓ οἸἥδηδ 
Ρ. ΟΥΧΤΝ. 5644., αὖ ἀῃποίαν! ΥΥ εἰ8- 
καὶϑ. 5ΟΗΝ. 

δοκιμάσαι] Ῥεγίπεῦ δα εἰσθηαοϑ 
μηδϑοὶβίταίαβ. (ὑοηΐῖ. Μεμηλογαῦ. 2, 2, 
12. ὅ0ΗΝ, 

διαδικάσαι] Μοτιιβ οοπ]εοϊῦ καὶ ὀρ- 
φανοῖς διαδικάσαι. ὅϑοα δοκιμασία ὀρ- 
φανῶν τη] {15 οὐδίοτιιπ] (ΑΥΔΘΟΟΓΊΙΠΙ 
Ἰοοῖβ σϑἰθυταία ἴῃ ἀπ Δ ΠΟ ποῖ νο- 
ΟΔΙῚ ΟΠ Ροΐεβί, θα {1556 νἹ θη ῦ 
Θὕατη τηδρ᾽ϑίταίαβ αα!ἀδτη ἀδΙΏΠΟ51 
αἸν!π5, 1ἢΏ Παοταμ οὐθδίοηβ δια- 
δικασίαι, ταὖ 1ῃ ΤΟ] 015 λειτουργίαις, 
Ἰοσῦτη ΠΔ ΡῈ 15586 ναθηύαν. ΒΟῊΝ, 

ὀρφανοὺς δοκιμάσαι) ΖΘοαηϊα5 σοτη- 
Ρατϑὺῦ οΥδΐ. δᾶν. ΝΝϑδθύϑῃι Ρ. 1960: 18. 
Δ οιβκπιθ ροϑυῦ Ἰοοιπη Μειιοσδθι- 

ΕΥ 

ὑβρίσωσι] ΤλὈτὶ ὑβρίζωσι. 

Ἰ11ΠῈ 2, 2, 12. 564 Πϊο δα ὀρφανοὺς 
ῬΙδηθ ποη ρευποί, 566 δα 6 ΓῸ8 οτη- 
ΠΪπΟ, 4αϊθτι5 αγδηῦ ρδυθηΐθ5 τι ρουϑί!- 
[ε58. μοοῖι5 ἃ Ζθαη1]ο0 Ἰπαϊσδῖι5. ΠΟῚ 
ΠΔΟῚΒ ρουίηθί Δα το. δϑεα ϑϑὲ Ἰοοβ 
Πϑοιηοβίῃ. οἸδυ ΒΒΊΤΉτ5. Ρ. 565. 17, 66 
Ραίγ 5 ἔδοα]ταίθι5: ὯΩυν δίκαιον ἢν με 
δοκιμασθέντα κομίσασθαι. εἴ Ρ.814;20, 
ἕως ἐγὼ ἀνὴρ εἶναι δοκιμασθείην. Αα 
ΔΙΟΠοπΐθιη ΡουΠΠΘ απ δίκαι ὀρφανῶν 
οὐ ἐπικλήρων, ἰδία ΗΔΡΟΟΓΔΙΊΟΠ 6 580 
νοο. ἡγεμονία, ὉΌΙ σοΙηρᾶγα δ Δ] βι ατὴ 
Ρ. 326. ΒΟΗΝ. 

φύλακας δεσμωτῶν] [π|6]Πσὶς τοὺς 
ἕνδεκα νοοδΐοβ, 4108 ΡΟ]]χ 8, 1ΤΟ2, 
1οιμθίσι! ῬΏΔΙΘΓΟΙ δοίαίθ νομοφύλα- 
κας αἰοῖο {γααϊΐ, σοπίτα βοῃο]δβία 
ΤΘΟΘΗΒ 86 ΑΤΙΒΙΟΡ 815 νεβρδβ ττοῦ, 
θεσμοφύλακας Θοξάδπηι νοσδίοβ ἐγδα!. 
5ΟΌΗΝ, 

5. ἀστρατείας] [[ἴὰ Ρ΄ΙῸ στρατείας 
νῈ] στρατιᾶς ΒγοάδοιβΒ. 58α στρα- 
τείας διαδικασία 51 οδ΄ Ἰπα!ϊοϊατη 6 
ΘΧΡΘΉΊΠΟΠ6 Π1816 δι 1 6] ζοΥ σοβίδ, 
ΤᾺ 16 Ἰὰ τείεσίαν. μϊοὸ δὰ ἀδικήματα 
σοτία εὖ ᾿παπθιζαία. Νϑιη ᾿πα]ο τα 
στρατείας 568 τη8]16 σεβίαθ θχρβαϊο- 
Ὧἷ85. Δοσιβαῖ!ο ἰρ88 γϑύα 8 ἴαϊβα 5], 
βίαια! δηΐθα, οὖ νϑῦδθ ροθπᾶμῃ αεῇ- 
ηἰδ. θεπίηαθ στρατείας δίκην πι8- 
απδιη ΘΟΙΠΠΠ ΘΙ ΟΥ̓ ὕδτη ΤΈΡΘΙ65, 566 
ἀστρατείας οσοπίτα ΑἸΟΙΙΔ 6 ΠῚ Παθεΐ 
[,γ8186 οταῖϊο. 5ΟΗΝ. 

δι᾿ ἔτους πέμπτου] φόρος νοὶ] {τιθτι- 
ἔστ 1η06]Πστύαν νἱοῦβ ΡΟΡῸ]5, 4108 
ὈΙαπάο ποιηϊηθ συμμάχους νοσαὈδηΐ, 
ἱπηρογαίαμη. ϑθα ΧΘΠΟΡΠΟΠ ΠΟῊ δἰΐ 
ααϊηΐο αποαθ 8 ηπὸ {τθπία 5ΠΡΘη- 
ΑἸδ1}15. ἔπ]5586. ᾿πηρογαΐία, τὰῷΊ ΟΡΙΠδίαΤ 
Ὑγ εἰβκιαβ, 564 πον ἀθβουιρίιο {Ἰ0Ὲ- 
τοΡατὰ αὶ ἔδοΐα ἔεγα ααπϊπίο αποατιθ 
ΔΠΠ0. Φόρου 5]ρη]ΠΟδ ΟΠ ΘΠ ἀοσθί 
Ἰοοσὰβ. ἹΠπαογ ΙΒ 7, 28: Καὶ τὴν εἰ- 
κοστὴν ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον τῶν 



60ῷ ΒΕΙΡΙΒ. ΑΤΗΕΝ. 

7 Ν 7] - 3 53) [4 

πτου. Φέρε δὴ τοίνυν, ταῦτα οὐκ οἴεσθε χρῆναι διαδικα- 
χέ , ᾿ , , - 

6 ζειν ἅπαντα; εἰπάτω γάρ τις ὅτι οὐ χρῆν αὐτόθεν διαδικά- 
δ υ 59.. γδν ξ π- Ξ - ΄ 

ζσθαι. εἰ δ᾽ αὖ ὁμολογεῖν δεῖ ἅπαντα χρῆναι διαδικάζειν, 
3 ’ὔ 9 » ΄“ ς 5 Ἁ “ 39 3 “» 7 

ἀνάγκη δι ἐνιαυτοῦ" ὡς οὐδὲ νῦν δι’ ἐνιαυτοῦ δικαζοντες 
Ὶ ΄“- ὔ ΄. σι 

ἐπαρκοῦσιν ὥστε παύειν τοὺς ἀδικοῦντας ὑπὸ τοῦ πλήθους 
- 9 ᾽ὔ ,ὔ Χ Α “ Ἅ 

τῶν ἀνθρώπων. φέρε δὴ, ἀλλὰ φήσει τις χρῆναι δικάζειν 
μὲν, ἐλάττους δὲ δικάζειν. 

ΤᾺΡΥῚ οἴεσθαι. 
ἐπαρκοῦσιν ἰ,ΘΟΠΟΙΪΔν]5. 

5. οἴεσθε (ὐδβἴδ]1ο. 
αὐτόθι. 

κατὰ θάλατταν ἀντὶ τοῦ φόρου τοῖς 
ὑπηκόοις ἐποίησαν, πλείω νομίζοντες ἂν 
σφίσι χρήματα οὕτω προσιέναι. Τάθιη 
τ, 96: Παραλαβόντες δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι 
τὴν ἡγεμονίαν τούτῳ τῷ τρόπῳ ἑκόντων 

τῶν ξυμμάχων--- ἔταξαν ἃ ἅς τε ἔδει παρ- 
έχειν τῶν πόλεων χρήματα πρὸς τὸν 
βάρβαρον, καὶ ἃς ναῦς.---καὶ “Ἑλληνο- 
ταμίαι τότε πρῶτον ᾿Αθηναίοις κατέστη 
ἀρχὴ, οἱ ἐδέχοντο τὸν φόρον. οὕτω 
γὰρ ὠνομάσθη τῶν χρημάτων ἡ φορά. 
ἦν δ᾽ ὁ πρῶτος φόρος ταχθεὶς τετρακό- 
σια τάλαντα καὶ ἑξήκοντα. δες Ὧε- 
ΒΟΓΙΡΙΙΟ ΡΓΙπλα Αὐιβί! θη παρυΐ δπο- 
ΤοτΈ πη. Ρδυ]δί! πη ν ΘΟ Ὸ ΠΟΙΏΘη φόρου, 
πὐροίθ ΟὐἸοϑαμῃ οἵ σύᾶνθ 5060115 [86- 
ἴᾳΠη, ΔΌΟ] τη τηταγιιηΐ 8110, σύν- 
ταξιν νορσαπίθβ, τα} τηοηθύὺ ΠδΙροοΥᾶ- 
[10 5110 ἢᾶς γνοςθ, (ὑδ]]Π15ὑγαύτιπη ἀθπηδ- 
Βορύτη διιοίογθη πον86 ΔΡΡΕΘΙ]ΔΙ]ΟΠ15 
ΠΟΙΏΙΠ8η5. [5 δϑίύ Αρῃιάπδθιιβ οὐᾶ- 
ΤΟΥ͂, 418Π| τπᾶχῖπη8 1) ΘΠΊΟ 665 δαὶ 
ΔΘΙ Ϊδίιι5. [)6 60 σοη ου ἈΠ ΚΘΠΙΙ 
Η!Ἰϑζογαπη Οταίογατη ΟἿ. Ρ. 140 δα. 
ΒοΙβΚ. ΑΥὐβίορἢ. ΔΕΒΆτη. 594: Αὐ- 
τοὶ γάρ ἐσμεν οὑπὶ Ληναίῳ τ᾽ ἀγών" 

κοὔπω ξένοι πάρεισιν" οὔτε γὰρ φόροι 
ἥκουσιν οὔτ᾽ ἐκ τῶν πόλεων οἱ ξύμ- 
μαχοι. 042 : Τοιγάρτοι νῦν ἐκ τῶν 
πόλεων τὸν φόρον ὑμῖν ἀπάγοντες 
ἥξουσι. εΒρΡ. 057 : Δόγισαι τὸν φό- 
ρον ἡμῖν ἀπὸ τῶν πόλεων ξυλληβδὴην 
τὸν προσιόντα. 07: Εἰσίν ; Ὑ5: πόλεις 

χίλιαι, αἵ νῦν τὸν φόρον ἡμῖν ἀπάγου- 
σιν. ᾿ὰχ Αδβοῆϊῃθ συντάξεις τελεῖν 
Ροβιυιῦ Θίθρῃδηι ΓΓΠΘβαιαβΒ. ἰβοοτᾶ- 
[65 Ραπαίῃ. Ρ. 246 Β,, φόρον ποτηϊηδΐ, 
ὉΌῚ ΟΥΡΊΠΘΙΩ 685 ΠαδΙγδύ ; 866 Ρ. 
256 Ἐ᾿, τούτοις ἀναγκάζωνται συντάξεις 
καὶ φόρους ὑποτελεῖν αἰταπΊ4 8 νοσᾶ- 
Ὀυ]ατη οΟπ]ηρς. [26 1ρ80 ἴβθιῃροτθ, 
αυοα Βουϊρίου μυπ5. ΠΌΥῚ βίαύυ ἔθ 6 
ΒΟΪΘΙΊΠ6. {π||556 ΟΥ̓ ΠΔΠ(15. ΒΟΟΘΙΟΤΊΓΩ 
{Ἰ θτι{15, Ἰοοτα πὶ ΒΟΥΙΡΓΟΙΙ5. (ὐΡΆ 661] 51Π11- 

ϑ3 ’ ,ὔ ΣΝ ᾿Ν 9 , 

ἀνάγκῃ τοίνυν, ἐεαν μὲν ολιγα 

6. αὐτόθεν Τ,Θομοίανιιιβ. [01] 
ΤΠ ῦτ] ὑπάρχουσιν. 

Ἰεπῦ ΠΟΠ τη ΤΕΡΟΙ]; 566. Αὐ᾽ϑίοίεββ 
ῬοΙ]ΠΙςΟ. 5. 8, 1 ΤΩΙ ΠΟΙ 5 οἰνηαῦθτι5 
ΔΥΙΒΟΟΥΔΙΟΙ5. ν 6] ΟἹ ΓΟ ΠΟ. ΠΠΟΥῚΒ 
ΔΏΠΟ, ἴῃ ΤΠΔ]ΟΥΌτι5. νΘΙῸ [ΕΥ10 νε] 
αυϊηΐο 4ΌΟΝῚΒ ΔΠΠῸ ΘΘΠΒΌΙΩ Δ8ΟΠ1ΠῚ 
[1556 ἰοθδίδί συ, ὉῸῚ ΟΘηΒΊ ΓΙ ΘΟΙΓΠΓΏ, 
4] δα τηδοίβγί8 Δα ΠΗ τι, 80- 
ουγαΐθ Τοοοσ ΒΟ ο08. 6586 τηοηῃβρΐ. 
5ΟΗΝ, 

6. εἰπάτω γάρ τις] νι Ἴοδιπι τηϑη]- 
ἴδθϑίο ἔθιηριιβ πϑῖῆο ἰθηίαν! ᾿ΠίοΓΡΙΘ- 
ἴπτη. Οοα ἰοίϊαβ ρῥυδθοθϑϑιῦ, εἴποι 
τις ἂν, εἴποι δ᾽ ἄν τις, οἴϊατῃ ἢ.]. γαϑύϊ- 
᾿αθπάππη 6ΘΏ560, ΒΟΙΊΌΘΠη6ο εἴποι δ᾽ ἂν 
ἄρα τις. ΟΉΝ. ᾿Αντερεῖ γάρ τις Οο- 
Ῥεΐαβ Ρ. 747. υἱ ΑΤΙΒΙΟΡἢ. Ἄςἢ. 540: 
Ἔρεϊῖ τις οὐ χρῆν, ἀλλὰ τί ἐχρῆν εἴ- 
Τατε. 

7. φέρε δὴ, ἀλλὰ] Πιοηγβ. Α. Ἐξ. 4, 
46: Φέρε εἰπεῖν, ἀλλὰ ὑπερήφανός 
εἰμι καὶ διὰ τὴν βαρύτητα ἐπαχθῆής. 
5ΟΗΝ. Νοῖῆ ΠΠΔΡῚ8 Χοποροηίθατα 
δδύ αυδΠ| φέρε δὴ τοίνυν 6 πὸ 

ἐὰν μὲν ὀλίγα] ἐὰν" μὴ ὀλίγα Ζευ- 
ΠΪὰ5, ἐὰν μὲν πολλὰ ΝΥ εἸδκα5. Εααϊ- 
ἄδιη πηᾶρηᾶτη ΟἸΠου] αίθ πη να]ρ ΓΙ 
ΒΟΥΙΡύσΓαΘ 'πθ886. ΠΟ ΟΠΠΠίθου, βοαᾶ 
Θιηθη αι νοῦ πῚ αοοίογιιμη τη] ] 
ΠΟΏ ἰδ οσογία 6586 νἱαθύαυ, αὖ ΠΙἢ1] 
ῬΙδηθ ἀμ Ια] ΟΠ]5 Βαρουβί. Θπδ18 
νυ]ραύτιπι ΤΘΙΙΠ4ᾺΙ τας]ὰ5 εγαΐ. Ρυὶ- 
ΤΩᾺΠῚ ἴῃ ῬΙΌΡΟΒΙΟμΘ οϑῦ ἰϑηςπι 
ἐλάττους δικάζειν, ΘΟ καὶ πολλὰ ν6] 
πλείω δικαστήρια. ϑ6α ροπϑΙηᾳβ νο- 
1.1586 Χοπορῃοηΐθπη τη] Π]Π]Π 6 ἢ 
Ἰαάϊσιπι ᾿π ρίατα ἀϊοεαβύθυια αἸβίσ Ια], 
40 ΡῬ]αγοβ οαιι586 οὖ ρα ΌΠΟδ6 οὐ μ11- 
γαΐαθ ΘΟΡΉΟΒΟΙ οὖ πα ΠΟ ΥἽ ροββιηΐ. 
(το γϑ]θγα ραΐαβ απ, σαοα ΟρροηΪϊΐ 
ας σΟΠΒ1110 ΧΘΠΟΡΠΟΠ τη] Π{π|6 1 61 
αἸΙθρΡτη [δβίογαμῃ, 14 οϑί Ὡδίδβι Γη, 
ααϊθιιβ ἸπαἸοα ΘΧΘΓΟΘΙῚ ΠῚ ΠΙσοὈδί ὃ 
Αὐ 81 ρίατα αἀϊοσαβίοσια ζαϊββθηΐ 1η8{1- 
[ὰἴὰ, Ροΐεγϑηΐ τ] 0610] ΟΑΙΒΑΙ ΠῚ 



ΘἸΕΡ.ΥΨΙ: 60 

“. « ’ ᾿ὕ ΄ 

ποιῶνται δικαστήρια, ὀλίγοι ἐν ἑκάστῳ ἔσονται τῷ δικα- 
7 ΄, , ᾽»» ν 

στηρίῳ᾽ ὥστε καὶ διασκευάσασθαι ῥᾷδιον ἔσται πρὸς ὀλί- 
’ὔ’ νι, φ ’ 

γους δικαστὰς καὶ συνδεκάσαι πολὺ ἧττον δικαίως δικαζειν. 
δ ᾿ ΄ 3} Χ ΝΞ Ν “ὕ - 5. 

8 πρὸς δε τούτοις οἰεσθαι χρὴ καὶ εορτας ἀγειν χρῆναι Αθη- 
ῇ 3 - ᾽ -"7 ΄, 

ναίους ἐν αἷς οὐχ οἷόν τε δικάζειν. 
ν ἡ Ν- Χ 

και ἀγουσι μὲν εορτὰας 

διπλασίους ἢ οἱ ἄλλοι: ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν τίθημι ἴσας τῇ ὀλι- 
4 ζὰ Ἵ 

γίστας ἀγούσῃ πόλει. 
᾽ὔ Ι, ᾽ὔ 57, 

Τοὐυτῶν τΤοινυν τοιουτῶν οντῶν οὔ 
τ Ἅ 5 “, » Χ ΄, ᾽ Ἅ Ἃ 

φημι οἷον τ᾽ εἰναι ἄλλως ἔχειν τὰ πράγματα Αθηνησιν ἢ 
σ“ ω ψ,, δ Ν 7, - Ν Ν 

ὥσπερ νῦν ἐχει, πλὴν εἰ κατὰ μικρὸν τι οἷον τε τὸ μὲν 

. συνδεκάσαι) [ΔὈΥῚ συνδικάσαι. 

60 ἴδ." 5 Βα Πίοοτα ; αποα ἰδγηθη 116- 
ΤΠ] ποσί Χοπορῆοπ. 6 ηα6 τηϑτη- 
Ὀγατῃ 1Ππ4, ἐὰν μὲν ὀλίγα ααΐ πολλὰ 
δικαστήρια ποιῶνται, ΟΠ Παδθοί ορρο- 
ΒΙ ΠῚ 5101 δ᾽ζθγιτη, Ὁ] ραγίϊοι]α δὲ 
ΤΕ Βροπαθαῦ δηξθοθάθηί μέν. (Ἕὐἱ ἴα- 
τηθη νἱ10 [οχίαβ88 ΠἸοϑΐ 18 πηθ (ΕΥ̓, πί 
ΒΟΙΙΌΔΒ : ᾿Ανάγκη τοίνυν, ἐὰν μὲν πολλὰ 
-- ὀλίγοι δ᾽ ἐν ἑκάστῳ ὦσι τῷ δικαστη- 
ρίῳ, καὶ διασκ. ῥάδιον εἶναι πρὸς ὀλί- 
γους δικαστὰς καὶ συνδεκάσαι, ὥστε 
πολὺ ἧττον δικαίως δικάζειν. ΒΟΉΝ. 
Βροίθ βεηϑὶῦ ΘΟ, ηθιθνβ, βῖνθ μὴ 
ΒΟΓΙ ΔΙΌΣ βῖνα πολλὰ, ΑἸ αἱ ῬΘΥΨΘΙΒῚ 
ἸΠ658586 ἢπὶς ΓΑΓΟΟΙΠα,ΟΠ]. [0866 
ΟΥΘΟΙ 15 ΘΧΟΙ 1586. ΠΟΠΠᾺ]1ὰ ροβί 
δικαστήρια, δ απᾶθ6 τοίογεπαα βιηΐ 
114 ἀθ αἸθῦυβ [δββϑιϊβ, αα], 51 ἸγηΠΊ1- 
ὩπδίαΣ οὐδ ἢ ὨΌΙΊΘΓιΙ5 (ἸΟΑΒΘΓΙΟΥΤΙΓΏ, 
ΠΟΗ 51η0 ΡΟΙΙΩΙΒΒΕΙῚ τὰ ΟἸΠΠ65 Οϑιι5586 
7παϊοοηΐαν. [ἢ 1115 διαΐθπη απᾶ6 6χ- 
οἰαογαηῦ αἸοίαπι [ππουϊζ, 51] ΠΠΠΊΘΓΙΙΒ 
αΙσΑΒΙΘΓΙΟΤ ΙΓ τα Πιιϑύπιτ, ΠΟ 5αῇἘδο- 
ἴυγα 6586 ἰοῦ Οδ 5518, 51 ΠΕΠΊΕΘΙΙΙΒ 
Ἰπαϊοῦτη. Ρδιιοο8 ἴΌγ6 ἴῃ 510. 15, 4] 
ἴδ 0116 Ροβϑὶ πὸ ΘΟΥΓ ΤΑ ΡΙ. [8688 ΓΕ]]- 
48] ΒΟΙΙΒ ΌΓΆΤΩ ΠΙΤΟΤΊΙΩ. 

ὀλίγοι] (οηΐουνῦ ππιης Ἰοοστιπι ὅ'Ο]1Π61- 
ἄεττϑ οὐπὶ Αγϊβίοί. ΡοΙῖῦ. ό, 5: Ὅπου 
μὲν οὖν πρόσοδοι μὴ τυγχάνουσιν οὖ- 

σαι, δεῖ ποιεῖν ὀλίγας ἐκκλησίας, καὶ 
δικαστήρια πολλῶν μὲν, ὀλίγας δ᾽ ἡμέ- 
ρας. 

διασκευάσασθαι ---- πρὸς «παϊοιιηι 
οοΥγρέϊοπθηι πιο. πα γομτι5 Θ0η- 
γα 1) θη οϑύ ΘΠ Θ Ρ. 99. 14: Μηδὲν 
φανερὸν ἐν τῇ πόλει “κεκτῆσθαι, ἀλλὰ 
διεσκευάσθαι πρὸς τὸν δῆμον, ὡς οὐ 
πιστεύοντα ἴ [)ΠΊοΒ᾽ ΠΘΠΘΓη) τοῖς ἑαυτῷ 
πολιτευομένοις 5ΟΗΝ. 

ῥᾷδιον]) ῥᾷον (ὑοθείαϑ ρ. 748. 
συνδικάσαι) ϑοΙ1051] συνδεκάσαι, εἰ 

8. ὀλιγίστας ΑἸα. ὀλιγούσας Α.ὉΟ. 

οἷἶατὰ ἴαοία ραΐο οὔληϊα. συνδεκάζειν 
τὰ δικαστήρια Θϑδὺ ρα ΠΟΙ] ΠΘΠΘΠῚ 
ΤΠ Τ᾿ ΑΘΒΟΠΙΠΌΙΩ ἢ. ΓΖ 2"; 
ῬΟΙ]κοΘπι 6, 526, ἴῃ αϊθτι5 Ἰοο15. οτη- 
ὨΪτ15 σοα΄ο65 συνδικάζειν. Ῥοβίαᾳυδτη 
Ὦδθο ΒΟΙΊΡΒΘΓΘΠῚ, νἹ] Αὐὑρ. ΜαίΠΙδ6 
ΜΙβο611. ῬΏΠ]οΙορ:. 1, Ρ. 252, 1π 68η- 
ἀδθπὶ σοπ]θοίαγαπι ἱποϊαϊββθ. [Απίθ 
αἰΓατηα 6 810 (ἀ81||π5 εὐ “ΓΘ πη 8 
δΔραα ϑύαγΖιατῃ ν. Συνδικάζειν.] Ααἀἀο 
πὰ τέ ῬΒυογ ΑΙ] 8, 54» 0] τηθπιοταΐ 
ξυνωμοσίας, αἵπερ “ἐτύγχανον πρότερον 

ἐν τῇ πόλει οὖσαι ἐπὶ δίκαις καὶ ἀρχαῖς" 
ἁπάσας ἐπελθὼν Πείσανδρος καὶ παρα- 
κελευσάμενος, ὅπως ξυστραφέντες καὶ 
κοινῇ βουλευσάμενοι καταλύσουσι τὸν 
δῆμον. ΟῊΝ, Οἱ ρίατα ἴῃ [πά. 

8. οἴεσθαι χρὴ---χρῆναι) ὅϑεἴ15 τηο- 
Ιεβύβ αϊούππη Ὁ] Βα ΠΠοΙΘθαῦ ΒΟ]1ΠῈ 
χρή. ἘοτΥπλ απ οἴεσθαι δεῖ νε] χρὴ 
μαρεῖῦ Χϑηορῆοῦῃ ΟὙΤἿΟῸΡ. 4, 2, 28, 
Ηιβύ. ὅτ. 6, 4, 22, ΌΪ αοἸοπάπτῃ ἐκ- 
γενέσθαι τοῦ ζῆν. 

διπλασίους) Θαδοάδτῃ ΔΡροβαὶ 51- 
ΡΓδ δά 5.2. ΑἀἋο πὰπο Ἰοοσυπῃ [γ8188 
οοηίγα ΝΝ]ΘΟΤΙΔΟΠ ΠΏ, ααϊ 580} 20 ἰγ- 
ΤᾺΠΏΪΒ ἀναγραφεὺς νόμων [ποτα Ρ. 185» 
8: ᾿Αναγράψας γὰρ πλείω τῶν προσ- 
ταχθέντων αἴτιος γεγένησαι τὰ προσ- 
ἰόντα χρήματα εἰς ταῦτα μὲν ἀναλίσκε- 
σθαι, ἐν δὲ ταῖς πατρίοις. θυσίαις ἐπι- 
λείπειν.---εἰ γὰρ οὗτος "μὴ πλείω ἀνέ- 
γραψεν ἐξ ταλάντοις, εἴς τε τὰς θυσίας 
τὰς πατρίους ἂν ἐξήρκεσε καὶ τρία 
τάλαντα ἂν περιεγένετο τῇ πόλει τό: 
ἃ - ““ ΡΗ 

Ος ἐν δυοῖν μὲν ἐτοῖν πλείω ἤδη τοῦ 
δέοντος δώδεκα ταλάντοις ἀνάλωσε, παρ᾽ 
ἕκαστον δὲ τὸν ἐνιαυτὸν ἐπεχείρησεν ἕξ 
ταλάντοις τὴν πόλιν ζημιῶσαι. ὕπαρ 
ν]ἀθίαν ΟΟ]]Π]ΡῚ ΡΟ556 ΒΟΙΘΠΊ ΠΕ 2 
ἰα]θηΐα αοδη 15 ἴῃ 5ϑοιῆςϊα ρα Π]1οὰ 
ἸΩΒΌΤΩΙ 5011 ἔα]556 ΑΙΠθΘηῖβ5. 5ΟΗΝ, 
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» ΄ Ν δ ἴω ἊΝ -,ὔ - 

ἀφελεῖν, τὸ δὲ προσθεῖναι: πολὺ δ᾽ οὐχ οἷόν τε μετακινεῖν, 
σ“ Ν 3. εἷς “ Ὰ ΄- ἃ ἣν 

ὥστε μὴ οὐχὶ τῆς δημοκρατίας ἀφαιρεῖν τι. ὥστε μεν γὰρ 
΄ ᾿»ὕ ᾿ ,ὔ ς᾿ὔ Ν “ [χε 

βελτιον ἔχειν τὴν πολιτείαν οἷόν τε πολλὰ ἐξευρεῖν. ὥστε 
Ψ ε ΄, Ἁ 5 ’ὔ Ἁ “- 

μέντοι ὑπάρχειν δημοκρατίαν μὲν εἶναι, ἀρκούντως δὲ τοῦτο 
ἐξευρεῖν ὅπως δὴ βέλ λιτεύ " ῥαδ λὴη ἐξευρεῖν ὁπὼς δὴ βέλτιον πολιτεύσονται οὐ ῥρᾷδιον, πλὴν 

53 ,ὔ 5 3 - 

ὁπερ ἄρτι εἶπον κατὰ μικρὸν τι προσθέντα ἢ αφελοντα. 
“ 19 ἴω ΄“- ’ » 5 “- 

Δοκοῦσι δὲ ᾿Αθηναῖοι καὶ τοῦτο μοι οὐκ ὀρθῶς βου- 
’ὔ σ Ἁ 7 ΄- ΄σ ἤ “σ᾽ 

λεύεσθαι ὅτι τοὺς χείρους αἱροῦνται ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς 
᾽ Ἁ “κι 7 “κ᾿ Ἁ Ν 

στασιαζούσαις. οἱ δὲ τοῦτο γνώμῃ ποιοῦσιν᾽ εἰ μὲν γὰρ 
ε ἴω Ν { ς “- “ὉΟὈ Ν » Ν ’ὔ 

ῃροῦντο τοὺς βελτίους, ἡροῦντ᾽ ἂν οὐχὶ τοὺς ταὐτὰ γιγνὼ- 
7 σ΄. “. Ἁ 7 Χ 

σκοντας σφίσιν αὐτοῖς" ἐν οὐδεμιᾷ γὰρ πόλει τὸ βελτιστον 
57 5 Ν “ (2 3 Ἁ Χ ἥ ’ » « ’, 5 Ἂς 

εὔνουν ἐστὶ τῷ δήμῳ, [ ἀλλὰ τὸ κάκιστον ἐν ἑκάστῃ ἐστὶ 
[) 5 “ 7 ἴς Ἁ "Δ - ε 7 53 ἿᾺ 

πόλει εὔνουν τῷ δημῳ"] οἱ γὰρ ὅμοιοι τοῖς ὁμοίοις εὖνοί 
» ΄“-“ 3 9 ΄- Ἁ 72 3 ΄- 

εἰσι. διὰ ταῦτα οὖν ᾿Αθηναῖοι τὰ σφίσιν αὐτοῖς προσ- 
7 “- ε ΄ ς ΄ ἣ 

ηκονταὰ αἱροῦνται. ὁποσάκις δ᾽ ἐπεχείρησαν αἱρεῖσθαι τους 
" 3 [4 3 ἴω 3 3 Ρ) Ν 5 ’ὔ 4 

βελτίστους, οὐ συνήνεγκεν αὑτοῖς, ἀλλ ἐντὸς ολίγου χρο- 
ε “ 3 ’ ς ἃ “ σι ᾿ 

νου ὃ δῆμος ἐδούλευσεν ὁ μὲν Βοιωτοῖς" τοῦτο δὲ ὅτε 

9. οἷόν τε (ὑαϑία]1ο. [ΌΥ] οἴονται. 
ὅπως δέ. 

9. ὑπάρχειν---εἶναι ] ΧΘπορῃοη Με- 
ΤΩΟΥ͂. 4. 5:1: Νομίζων γὰρ ἐγκράτειαν 
ὑπάρχειν ἀγαθὸν εἶναι τῷ μέλλοντι κα- 
λόν τι πράξειν. ΟἝὐγτορ. 8, ὃ, το : Οἷς 
ἐν μὲν τῷ παρελθόντι χρόνῳ ἐπιχώριον 
5 ς “ ᾿Ὶ Ν Ἁ “- ᾿ὕὔ εἰναι ὑπῆρχε; τοὺς μὲν τὴν γῆν ἔχοντας 

ἀπὸ ταύτης ἱππότας παρέχεσθαι. Αἀ468 
Ὧ(6 Νοηδίοπθ. 12, 17. ΒΟῊΝ. Ἷ}ΐπ 
Ἰοθὺ ΡΙΠΠῚΟ ὩΟΏ ϑππηΐ σΟπ]υηρσθηάδ 
ἴδδθς νεῦρα, 564 ὑπάρχειν ροῃᾶεδί εχ 
ἀγαθὸν εἶναι. 

το. μοι] ΝοΟππηθ ΠΟ μοι [Ο]]Θ Πα πὴ 
δϑῦ ἢ 11οἱῦ ἤρθη αυϊα 510], 566 8115 νἱ- 
ἀεαΐατγ, οἱ ἀοἴεπαιϊι Αἰ Πμθηΐϊθηβθβ. Αἴααθ 
1τύα τη ἰοΐο 1106110 Ἰοχπιίαγσ. ΜΟΒΣ, 
᾽ς. οἱ δὲ ροβύ εἴποι δ᾽ ἄν τις 1, ἤ. 
Οοηΐ. τ. τό: Δοκεῖ δὲ ὁ δῆμος ὁ ᾿Αθη- 
ναίων καὶ ἐν τῷδε κακῶς βουλεύεσθαι. 

αἱροῦνται οὗ 5. 11, αἱρεῖσθαι) Ν. 1. 
Ῥυτιρ. σοηίπτιο οἰὐδηα πη. 

οἱ δὲ τοῦτο γνώμῃ ποιοῦσιν] Ορρτο- 
Ῥυαη. πος ΑἰΠΘΠΙθηβιτι πὶ ΔΗ ΙΑ ΙΠῚ 
6586 αἴβδοθβ οχ τ ρΙαῖ8 Ηυδο]α. 
177: Μηθ', ὅπερ φιλεῖτε δρᾶν, πάθης 
σὺ τοῦτο. τοὺς ἀμείνονας παρὸν φίλους 
ἑλέσθαι, τοὺς κακίονας λάβης. ΗΝ, 

ἀλλὰ τὸ κάκιστον ἐν ἑκάστῃ ἐστὶ 
πόλει εὔνουν τῷ δήμῳ] Ηεεο ααὰπι 

το. ἀλλὰ---δήμῳ οτοϊ{πηὖ ΠΟΟΙΩΘΒ. 
ὅπως δὴ Τ,Θοποΐανα5. [ΔΌΥῚ 

εὖνοι] εὔνουν Α.ὉΟ. 

4οϑιηῦ σοαϊοῖθαδβ, ἃ σογγδοίοσα ΑἸάηο 
ἰηδευία ν᾽ ἀθηΐασ. Οα] οἴβὶ μοιηοθοίο- 
Ἰθαΐο ῬΡοΟ Δ ὈΠ1οΥ Ἰδο πδ ΠῚ ΘΧρ]]οαν]ῦ, 
ἰδαθῃ δἄδθο πιοϊθβίαμη ΤΘρΘἐ ΟΠ ΘΠῚ 
᾿πύα] αὖ πα ἀα16 8]106Υ 860 βιηΐ 
σοηξοτιδηα, ἴω ααϊρι ἐστὶ ἀΕ]ον!ΐ 
(ὐδβίδ]ο. 

11. ὁ μὲν Βοιωτοῖς] Ροϑβύ [,Θοπο]ά- 
νίαμα Μοτιβ τὸ μὲν Βοιωτοῖς αεα!ύ, 
νἱΓα ἰαγιθη Ρ]ατὰ 1061 ᾿μπ]ὰ5 ἀρτονῦ, 
ΒΔΠΔΓΘ ΠΟ 8155. δ δἰ 8|τ1τ|ι8 σεΐεγα 
νουῦα τ΄ ἀεδροναία τοὶ πααϊΐ, ὁ δῆμος 
δαΐοη 111] νἱάθίαν 6586. Ὀ]8Ὁ5 1ΠΠ188 
αἰν!ταῖ8, ουὐὰβ ορθ ταδί θ5 ἔδνειθ 
οοσθρίββοαί ΑὐΠΘηΙθηβε5. [ἷῖῃ ἰδηία 
ΟΥ̓αἰϊΟπΙ5 Ὀτουϊδίθ, οὈδουγιίαίθ οἵ 
οοΥΤτιρύεϊα (ΕΠ 116 οϑὺ βιτη πα] ηθτη 
ΘΙ σομῃ]θούατα 5566]: ΒΌΒΡΙΘΟΙ ἰ8- 
Π6ῃ ἰπ|6 110] 1η [6] 6 πὶ ΓΤ ΟἸτηαδ6 6χ- 
Ῥϑα!Ποπθῖη οοπίτα Βοβοῖϊοβ ΘΧΘΈ188 
βιιϑοθρίδιη, απδπ πᾶιτγὰ ΤΟΥ 1465 
1, 118, Πιοάογαβ 12, 6, Ρ]αίαγομιιβ 
ῬουῖοἾ15 6. 24. [θ6 Μη6β}15 Βα βρι οΔΤῚ 
Ἰισθῦ ᾿πέθΠἸρὶ ὈΘΊ]απα, ααοα ΑΥἰΠΘηΙθη- 
565. 5. ΒΟΘΡΟΙαηΐ σοΟὨΐγ8 ϑδτηϊοθ. 800 8- 
βαίοβ ἃ Μ|6β115, σα παιραῦ ΤΠποΥ- 
ἀἸά68 1, 115, ΡΙαίδτομαβ 1. ο., ὨΙοαο- 
ΓΒ 12, 27, Β6ῃο]1α Αὐϊδίορ. Ν8βρ. 
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Μιλησίων εἴλοντο τοὺς βελτίστους. ἐντὸς ὀλίγου χρόνου 
ἀποστάντες τὸν δῆμον κατέκοψαν᾽ τοῦτο δὲ ὅτε εἵλοντο 
Λακεδαιμονίους ἀντὶ Μεσσηνίων, ἐντὸς ὀλίγου χρόνου 
Λακεδαιμόνιοι καταστρεψάμενοι Μεσσηνίους ἐπολέμουν 
᾿Αθηναίοις. 

ς ΄ ,ὔ Ἂ ε 3 Ν ψ »ᾺΖ 5. 

Υπολάβοι δέ τις ἂν ὡς οὐδεὶς ἄρα ἀδίκως ἠτίμωται 
᾽ΑΘ ’ Ν Ἄς, ἐδ ὃ ,ὕ “ν 3. ἃ χδί ϑ. 

ἡνησιν᾽ ἐγὼ δέ φημί’ τινας εἶναι οἱ ἀδίκως ἡτίμωνται, 
ἃ πο ΄ὔ ὔ ᾽ ῃ ᾽ 3. κ᾿ - 3 
ὀλίγοι μέντοι τινές. ἀλλ᾽ οὐκ ὀλίγων δεῖ τῶν ἐπιθησο- 

"4 “ ᾽ σον Ζ 7 δ 

μένων τῇ δημοκρατίᾳ τῇ Αθηνησιν᾽ ἐπεί τοι καὶ οὕτως 
3 τ ΝῊ ΡῚ ἴω ἕ » 7 Ὁ“ ͵ » ͵ 

ἔχει, οὐδεν ἐνθυμεῖσθαι ἀνθρώπους οἵτινες δικαίως ἠτίμων- 

12. δικαίως ἠτίμωνται] ΓΛΌΥΙ δικαίως τιμῶνται. 

282. ἥβα δνεηΐατη αἰταβηιιθ Ὀ6]]}1 
[Δ ]6 1 ἸΡΏΟΤΘΙΠΙΙΒ, 4ῈΔ]Θῖὴ ἢ]ς ἸοΟι8 
ἀαβιάθγασα νἹἀθίυν. Μοββθηϊολτη δχ- 
ΘΙρΡΙ υη δα Ὀ6]]τιπὶ του ΜΝΜ6886- 
πἰδοατη  οἰβ κι σοίεσι, ηπὸ ΑἴΠ6- 
ΠΙΘΏΒ6Β νΟσΔΙ] ἃ [,ΔΟΘαΔΘΙΠΟΉ15 δα 
Ππποιηθη οὐδ ἀθηάαπη 5ἰδίπιλ ἰδῆ ΘῈ 
ΔὮ 1566 ἀἸΠ11551 βιιηΐ, παυγαηίθ ΤΠππ- 
ΟΥαΙά6 τ, το. (ὐδίθυιιπι απο Μουι8 
6 ᾿ἰῦτο οεἴανο Του 1615 [ογίαββα 
ΔΙ] ἀοΥῖν τὶ ροββ6 ραϊαθαΐ, αποά 
πο ΡοΓΠΙπογοῖ, ἴῃ 60 ᾿θοίουγθπ 5065 
ῬΙΔη6 ΟΥΔΩΪ8 αδβίαοθί, ΝΑΥΓΔΗΓᾺΓ 
101 ΜΠ]Θβιοσιτη ἀοθἔθοι!ο οἱ νυ ΑἸ6- 
ΠΙΘηΒΙατη σοηδίμ8, αὖ ΟΡΡΙδπ πη τρο]- 
Ρογθηΐ : β66 Π1Π1] ᾿ἰπϑβδί αυοα ΟΠ ΘΙΙΠῚ 
Παῖς Ἰοοο Π]πβίγα πο αἸΟ] ροββϑιῦ. [})6 
ΜΘ ΒΒΘΠἢΒ 1646πΔὶ Μοσιιβ Βιιϑρι αν 
δτιο ταἔθυἀατὴ 6856 Ἰοσιτη “ΓΠπογ αΙ- 
ὉΠ τ τοὶ δὲ τοΖ. ΒΟῊΝ. ΤῊΡΙδχ 
ὮΙΟ Ροβιίππι [1556 Χοὶ ΘΧΘ ΠΡ] τη 58 {15 
δϑύ τῃϑ 1} θϑίθτη, αὖ ΡΓΟὈ8}1}18 810 σοη- 
Ἰεοίαγα ὁ μὲν ταϊϊοίπιπη 6558 ἀθ τοῦτο 
μὲν, Ου]Π15 ΘΧΘΙΊΡΙ1 ὨΟΙΏΘη ἰδηΐτη 
ΘΘΠ(15 βαρογεβδύ Βοιωτοῖς, ατιὰ86 ᾿Γδθ- 
ἴεγθα ρϑυϊοσιηῦ τοδί! ποατιθαηΐ. 564 
εὔΐδτη δηΐθ 111 ἀλλ᾽ ἐντὸς ὀλίγου χρό- 
νου ὁ δῆμος ἐδούλευσεν ρὶπτα ΘΧΕΙ- 
αἴδββθ δηϊηϑαάνογις απ (ΟΡ είτιβ Ρ. 
γ48, αὰππὶ ὁ δῆμος, ηποα τοοία Νὴ εἰ8- 

ΚΙὰΒ Ἰηϊογργείαϊιβ οϑῦ (6 ρ]οῦβ 8118- 
ΓΌΙη οΟἰν] δίατη, ὈγΟρίο ΡΥδΘοθ 65 
᾿Αθηναῖοι, Ηἰδὶ 8] Χα]ὰ 46 81115. οἰν!α- 
ὉΠ τιΒ ΤΠ ΡΟ ἴα, ὨΘΟΘΘΒΩΤΟ δα Α- 
{ΠΘΠΙΘϑΙατα ΡΟρΡαΪατ ἔογος τὑϑίθγθη- 
απιπι, φαοα ΡΙΟρίου βθαιθηῖ8 ΔΌ50Γ- 
αατῃ εϑί. υδθ βεσισηΐαῦ ἀπο 6χ- 
ΕΙΏΡΪ8, ΘΟΥΙΠῚ Δ]Γοσατη (δ εύτιβ δὰ 
765 8. 464 ἃὉ Αἰ ΠΘΠΙΘΏΒΙΌιι5. σαδβίβϑ, 
πὶ ΝΥ ΘἰβΚιι15, τθίθυθ 5. ργῖβ ἀθ Μ|16- 

5115 ΠΟΥ ρΡεζαῦ ΥΘΙθυ] δα τὴν τῶν 
Μιλησίων ἀπόστασιν ἃ. 412, ἃ Ἵ ππογ- 
α1α6 8, 17, τηϑπηογδίδηη, 410 18 Ὁ ΠῊΪ5 
28 δηΐθα ορϑῃὶ {π]οτιηῦ ΑΥΠΘΠΙΘΉΒ6Β, 
4ααὰσπὶ ἃ ϑ'δ:Π}15 Ὀ6]10 ῬΥΘΙΠ ΘΙ ΘΗ ΕΓ, 
8504 αὯ6 ἢϊς 168 [Δηρδη  (ΘβΌ τὴ 
ΡΘΠιΓΙᾶ ἸΡΠΟΓΙΔΓΙΊ. 

12. ὑπολάβοι δέ τις ἂν] ΔΡΟΠοη. 
46 δᾶάνουρ. ἴθ Βδκοαὶ Απροᾶ. νο]. 2, 
Ρ. 582, 17: Καὶ ἴσως ὑπολάβοι τις ὅτι 
καὶ τὸ τὼς ἄλογόν ἐστιν. ἴ00]1 50}1- 
Ὀεπατ τις ἄν. 

-ὡς οὐδεὶς ἄρα] ἄρα Ὁ1}1}] ΠΑ ΌΘΥΘ 400 
γοίδγαϊασ δηϊτηδαάνοσιῦ ΘΟ ΘΙ 6.18, 
δῦ οἸαιβα]ατα 1106}}} ἀθθβθ6 ν 6] ροῦπιϑ 
2. 20 οἴ 3,1, 8616δββθ. ΡγοθδὈ1]} 18 ὡς 
αο]οῦ (οθοίιβ Ρῥ. 747: 5ῖσπο 1ῃ΄ΘΥΤῸ- 
ΘΆΠαΙ ροβιίο ροϑί ᾿Αθήνησιν. [Ι΄ θχὴ 
ΒΟΙΟΘΟΙβπλιπ 1111] ροϑβύ δοουΒΔΌν ΠῚ 
τινὰς ΠΟΙΠΙΏΔΏΝΙ τινὲς ᾿ζα [01]10 : ἐγὼ 
δέ φημι μὲν ὅτι ἔστιν οἱ ἀδίκως ἢτί- 
μωνται, αὖ Νεοίρ. 9, 11: Οἶμαι δ᾽ 
ἔγωγε---καὶ ξένους ἂν πολλοὺς εἰσενεγ- 
κεῖν, ἔστι δ᾽ ἃς ἂν καὶ πόλεις, οὔξ1 αἸσεη- 
ἀππιὶ ρούϊπ8 φημὶ ὅτι εἰσὶ μὲν, 51] 15 
Το ϑροπαεῦ μέντοι. 

ἠτίμωνται ἘἸ]τη5]615 δα ϑορἢ. ΔΑΊ. 
1129, Μιβεὶ οὐ. (ὑδηία το. νο]. 23, 
Ρ. 481: 

ἐνθυμεῖσθαι) ΕΥθο ἐνθυμεῖσθαι 51- 
ΤΩΙΠῸΡ αὐὰν ΤΠπιογα. 7, τ8: Διὰ 
τοῦτο δυστυχεῖν τε εἰκότως ἐνόμιζον καὶ 
ἐνεθυμοῦντο τὴν τε περὶ Πύλον ξυμφο- 
ρὰν καὶ εἴτις ἄλλη αὐτοῖς γένοιτο, τι0] 
ΟΕ ΙΓ 8η1πη0 νοΪ]ΐαηΐθθ ΓΟ]ΙΘΊΟΠΙ 
νογίθθαηῦ. [Ιάἄθμη 5. 22: Δηλίους δὲ 
κατήγαγον ἐς Δῆλον ἐνθυμούμενοι τὰς 
ἐν ταῖς μάχαις ξυμφοράς. Ποπι. Ο- 
αγβ85. 19, 421, Μίηοννα δα .{Π|γ585861ὶ 
α6 ΕΠτο: Μὴ δή τοι κεῖνός γε λίην ἐν- 

Ω Ξ 
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13 ται, ἀλλ εἰ τινες αὐίκως. 
“ “ὉΟὄ 5 ΣᾺ, 7 Ἶ. 

πῶς ἂν οὖν ἀδίκως οἴοιτο τις 
Ἃ. ΧΝ Χ » - 3 ,ὔ “ ε - Ἷ 

ἄν τοὺς πολλοὺς ἡτιμῶσθαι Λθηνησιν, ὅπου 0 δῆμος 
ἐστιν ὁ ἄρχων τὰς ἀρχάς : ; ἐκ δὲ τοῦ μὴ δικαίως ἄρχειν 
μηδὲ λέγειν τὰ δίκαια ἢ πράττειν, ἐκ τοιούτων ἄτιμοί 
εἰσιν ᾿Αθήνησι. ταῦτα χρὴ λογιζόμενον μὴ νομίζειν εἶναί 

Ἂ 3 Ν ω Μ᾽ 3 

τι δεινὸν ἀπὸ τῶν ατίμων Αθηνησι. 

13. ἡτιμῶσθαι ΑἸ. ἠτιμάσθαι Α.Ο. 

θύμιος ἔστω, ΤΌ] 5ομο]α τοοίθ διὰ 
φροντίδος ἸηϊοΓρτοίδηϊαν : ΠΟΪ1 ΠΙΓΠ1Β 
6]8. αὐτῶ ΔΠΡῚ. ΦΌΡΟΙ 5 ΠὙΔΟ Ιη. 
100: ᾿Ενθυμίοις εὐναῖς τρύχεσθαι 56Πο- 
1|ὰ Ἰηεγρτθῖαπίαγ μεριμνητικαῖς, πολυ- 
φροντίστοις. Πογοαοίμβ 2, 175; ἐνθυ- 
μιστὸν (ἐνθύμιον) ποιεῖσθαι αἰχιῖ. κατὰ 
ἐνθύμησίν τινα δείσας “ΓΠΟΟγαΙαῚ τ, 
122, δϑύ σορ)δίοπθ Του ῬΥδ6(611- 
ὑδύΌτη ρϑιτηοίαβ οὐ ἀο]απη βυβριοαῦαβ 
ὈΠΊΘΓΘ οΟΘρΙΐ. [άθιῃ 5. τό: Πλειστο- 
ἀάναξ δὲ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διαβαλλόμενος 
περὶ τῆς καθόδου, καὶ ἐς ἐνθυμίαν τοῖς 
Λακεδαιμονίοις ἀεὶ προβαλλόμενος ὑπ᾽ 
αὐτῶν, ὁπότε τι πταίσειαν, ὡς διὰ τὴν 
ἐκείνου κάθοδον παρανομηθεῖσαν ταῦτα 
ξυμβαίνει, υἱι Ν᾽ 4116 νους : αυδ81 τὸ- 
ἸΙρΡΊΟΠΘΙη ΟὈ]ΊΟΘΥ 6 ΔΏΪΓῚ15 ΘΟγα τη. [61] 
ἐνθύμιον ποιούμενοι αἀΘ6 τα] ]Π 115 ἀ6- 
ἕδοῦι ᾿ηδ6 Θχίθυυ 5. 7. 5σο. Ὁ] Δ 411 
ΜΟΥ: ΥΟΠῚ ΡΙῸ ΟἸΠΙΠπΟδα ΠδὈδπίββ, 
ΘΟΠΟΙα δεισιδαιμονήσαντες ἸΠίοΕΡΡΤτΕ- 
ἰδηΐαγ. ογῦμαπι ἐνθυμεῖσθαι ἀ6 ροε- 
ὨΪΓΘηΐ18. οἰἸδη 616] ΘΧ Βθυϊὰ ρϑοοδί! 60- 
ϑιιδαίίοηο οτἵα ἀοοεί Ἰοοιι5 ΟΠ ΓΥβοβύουηὶ 
Ῥοβιίτιβ 80 1 θυρυθίθιι5. ΗΠ συ ἢ} δὰ 
ΘΊοΟΒΒ81η ἐνεθυμίαζον, ααὶ δα (ἀδη685.0,6. 
ἐνεθυμήθη φησὶν, ἀντὶ τοῦ μετεμελήθη. 
δθο βυῇιοιδηῦ δα βϑηϊθηϊδιη ἢ} 8 
1001 ἀβοϊδταηάδιη, α186 τη] ἢ] πᾶθο 6588 
ν]ἀοίαν οοτία δὲ ᾿πα πιιαΐα : Ῥεδοθίθυθα 
οὔϊατῃ {{Ππ4 οορὶίατα ορογίθί, ἴῃ ἨΏ]- 
ψΘΥΒΙ1ΠΊ 108. ὩΘύ Δ. ΠΟΙΠ]Ώ1Β 6586 60ῃ- 
βύυϊπαύδη ΘΠΙΓ ΤΠ 118. ΠΤ ΠΊ1ΠῈ ἴδει 86 
ὨδῦΌθνθ, αἱ], 411 τηϑυιΐο 510 ἀδιηηδί! 
οἰντύας5. [τὰ οὖ ΠΟΠΏΟΓΘΒ ροραϊ ον ηῦ, 
ἀδαθοιβ βιαθατα ρϑγάτῃ οπτθηΐ, οΟηΐγα 
αὶ οοηίτα 1185 οὖ [5 ἀδτηπαί βαηΐ, 
1] γ186 δοοθρίαδθ οορ]αοηθ ἴδοιϊθ 
ἸπηΡ 6] 86 Ἰτᾶτὰ οἵ νἹπαϊοίδπῃ. 

ἢ αααιϊάτϊ (ὑδβίαϊιο. 

5ΟΗΝ. οὐδὲν δεινὸν (κακὸν γε] νεώ- 
τερον Μοτυ8) ἐνθυμεῖσθαι (οἰ γεύπδ. Ρ. 
740. απ ΔΙ ΓΘ ΠῚ 8510 ΒΘΟΌΤ ΠΩ 6556, 
αὖ ἀριια Ρ]αίοποδιη ἴῃ βομοὶ. ΑὐἸβίορῃ. 
Να. τος : Οἱ ζῆτε τερπνῶς οὐδὲν ἐν- 
θυμούμενοι. ὥϑ6α εοἴϊατη ἐνθυμεῖσθαι 
αἸοὶ αἀ6 115 αὉΪ τὸ 81απὰ τηονθηθαγ, αὖ 
Πϊο ἀτιμίᾳ οἱ ἀδίκως ἠτιμωμένοι, οβίθῃ- 
αἀπηΐ Θχθιῃρ]α δα “68. ΌΡΙΡΗΚ, οἱ- 
ἰαῖδ. 

12. μὴ νομίζειν εἶναί τι δεινὸν ἀπὸ 
τῶν ἀτίμων) Ἠ:ϑἰογῖα οἰν! απ πη ατδ8- 
οαγ αοοοῦ τηδχὶτητη 11115 ΒΘΙΠΡΕΥ 
Ρουου] τη [1586 ἃὉ ΘΧΈΌΪΡα8 οἱ ἀτί- 
μοις σοηΐγα ἴ15 ἰαοῦϊθ, τηδχὶπηδ 5618 
ΤΟΥᾺΠῚ ΡῸὈΠΙΟΔΤ απ ὑαγ 8.5, πη τα δύο 65 
οὕ ΘΟΏνΘΥΒΙΟΏΘΒ ἰδοίδβ [1856 80 6ε]85- 
τη] 04] Ποιηϊπατη τα] νὰ ϊπη6, 4] τα- 
αἸΐατῃ ἴῃ ραίγ]8π Ταὐύοη6 Δ] Π6 16 
οβδϑϑηΐῦ οοῃβϑοοῦί. Ποῦ ρουϊοα! τη Τεὶ- 
ΡΆΘ]ΠΙοδΘ ΑΌΠΘΠΙΘΉΒΙ ΓῺ ΤΩ] Π]116 {1Π]6}- 
ἀστη 6886, ἀοοοθ σΟΠΘΙαΙ ΒΟΙΙΡΙΟΥ, 
δίηαθ τὰ [8010 1[ἀ, αὖ ἀθτηοηδβίτγοι ρδιι- 
(Ὁ8 ΟἸΏΠΠΪΠΟ ΘΟΠΐΤ8 1185 ἀδιηπαίοβ ἀτι- 
μοῦσθαι Αἰπθηϊδβ, πού ρϑαοΙίδδ 
Ὠ1}1] να]θαΐ δα τηπία πα τα τοὶ ρι] 1688 
βίδίατμη ; σοηὐτα 4] τπουϊΐο 50 ἀδιη- 
ὯΔΕ] 116 οὐ ΠΟΠΟΥΌτιΒ οἰνΊ 015 Θχαδη- 
ΓΙ, ἴδοὶπουα] ΒΟΥ. ΠΟΠΒΟΙΘΗς 8 
ἴδ.0116 δο γϑα]ρῚ αὖ ἀθασθοιβ ἢ6 στᾶνι- 
[67 [ογδηΐ, Π6 6 ΟἸΠΠΙΠΟ ΟΓΘ Ὁ; ταυ]ύο 
ΤΩΪΠῈ5 εἰ 6] 5106] ΠΟΙΠΙΠ: 115 ἀτίμοις 
ῬΘΙΙΘα] απ Δ] αποα ἀδιποογϑίϊαθ ΑὐΠ6- 
ὨΙΘΏΒΙ ἹΠΩΠΔΙΏΘΙΘ. [9εβιηῖδ τη 60, πἰ 
τηοηθαῦ ἴῃ βίϑίι ΡΟραΪδυῚ ΑΥΠΘπιθη- 
511ΠῚ ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΟΥ ΠΟῚ ΡΟ558 αὖ παι} ] 
ΘΟηΐγα 115 δ [45 ἀδῃη Π 801 οἸν] 8115 ᾿αγὰ 
διηϊτδηῖ. ΗΟΟ εδῦ σομβι τὴ Β0Γ1Ρ- 
ἴΟΥΪ5 ἴδῃ τηδηϊζοβίατη, αὖ 46 θὸ απ- 
Ὀττατὶ ΡΟ5886 πο νἹαἀθαίπιν. ΒΟΉΝ, 



ΠΟΙ 

Ἦ, Ν “- ».} ͵ ς 3. 1) δ ε 
ΓῺ μὲν τοῦτο ἀεί ποτε νομίζω, ὁποῖοί τινες ἂν οἱ 

Ἂ 5 4 Ἂν 7 , 

προστάται ὦσι, τοιαύτας καὶ τὰς πολιτείας γίγνεσθαι. 
ΕΣ Ν Ν “ Ε “ , 5) ΄ ε 

ἐπεὶ δὲ τῶν ᾿Αθήνησι προεστηκότων ἔλεγον τινες ὡς 
’ ἃ Ν , ἢ Ν - ἴω 32 

γιγνώσκουσι μὲν τὸ δίκαιον οὐδενὸς ἧττον τῶν ἄλλων 
3 ᾽ὔ Ν Ἁ Ν ΄- 7 7 ΕῚ , 

ἀνθρώπων, διὰ δὲ τὴν τοῦ πλήθους πενίαν ἀναγκάζεσθαι 
3 7, 53 Ν Ἵ 5 ,ὔ » ᾿ 

ἀδικώτεροι εἶναι περὶ τὰς πόλεις, ἐκ τούτου ἐπεχείρησα 
“ “ 7, ᾽ Ἂ ε σ- ’,ὔ 3 

σκοπεῖν εἰ πῃ δυναιντ᾽ ἂν οἱ πολῖται διατρέφεσθαι ἐκ 
ἴω « ΄. 7ἷ 7 7 ΄σι ᾽ 

τῆς ἑαυτῶν, ὕθενπερ καὶ δικαιότατον, νομίζων, εἰ τοῦτο γέ- 
Ὡ« ων 7 3 ΄“ “- “Δ Ν “ 

νοιτο, ἅμᾳ τῇ τε πενίᾳ αὐτῶν ἐπικεκουρῆσθαι ἂν καὶ [τῳ] 
» Υ ὑπ τῶν ἥ 53 Ξ , - 
ἀνυπόπτους τοῖς ἄλλησιν εἶναι. σκοποῦντι δὴ μοι τοῦτο 

ΠΟΡΟΙ] ἢ περὶ προσόδων εὐ πηΐ ΠὈγ]. 
ἀναγκάζεσθαι) ἔφασαν δα τὸ Β. ἔφησαν ΑἸὰ. ἧττον͵ [ΔὈΥῚ ἧσσον. 

2. μοι] ἃ ἐπενόησα καἀὐαπηΐ 1101]. 

ΠΟΡΟΙ] ἴδ οἰϊαΐ Μδηδηαογ ἴῃ ὟΥ 812. 
Ποῦ. νο]. 9, Ρ.- 161, 2, δῇ 1, 7, δῇαε- 
Τοηᾶιθ. Νονια δϑῦ ᾿πβουῦιρῦϊο ἀραᾶ 
ΑἸΠΘη. 6, Ρ. 272 Εἰ, ἐν τῷ περὶ πόρων, 
αὖ ἀρπα 1)1ορ. [,. 2, 57, Περὶ πόρων, 
ἴθ γι. Μ. ρΡ. 6044: 4; ἐν τοῖς περὶ 
πόρων. Ὅῖς ᾿ἰηἴτα αἸοεοίαν Ἱππικὸν 1π- 
ΒΟΙΊΡΒΙ5586 νἹ 6] ΧΘΠΟΡΠοπίειη (αὶ 1Π 
ΠΟ ΓΒ ᾿πβου θαι Περὶ ἱππικῆς, αὖ Κυ- 
νηγετικὸς Ὁ ΗδΙρΟΟΓΑΙΙΟΠ6 οἰζαίατ τὸ 
περὶ κυνηγετικῶν οὖ 1ῃ ᾿0γῸ ἀηο0 1η- 
ΒΟΥ Ια, Περὶ κυνηγεσίων, εἰ Ἑλληνικὰ 
Ργδϑῖ, δὰ Ηιβϑί. τυ. ρ. χι, Περὶ Ἕλ- 
ληνικῶν Ἰηβογιρία ποίαν], οὐ ΑΥΠΘΠΒθιιβ 
12. Ῥ. 541 ὦ, δᾶ6ὸ 1)1οαοταπι εἰϊαΐ ἐν 
τοῖς περὶ βιβλιοθήκης. Οὐοηΐ. απ88 ἀ6 
110 περὶ 5150 Βιαρροβιίο ἀἰϊχὶῦ 5806}0]. 
Ατιϑίοίβ]18 νο]. 4, Ρ. 232, 35 δα. Βετοὶ. 
δα 1115 Κατηγορίας ᾿Ἰῃϑοιρίεαβ. Περὶ 
τῶν Κατηγοριῶν, εἰ ΠοΙηΒβίεγ. Αποοά. 
ΨΟ]. 1, Ρ. 1, δα Ιη80γ. 1106}}1 1μποϊδηεὶ 
Περὶ τοῦ ἐνυπνίου, ϑεμθατνθον, δ Π6- 
τηεύσῖο Μαρι. Ρ. 15» ἀμποῖ, 1. Ααάι- 

Ἰ. ἔλεγον] ΠΡΊΉΤΟΙ ἐλέγοντο. 

(ἀπῇ δυιΐθηῃ ἴῃ ΠΡ Υ1]5 ΧΟΠΟΡΠΟΙΙΒ 66- 
θη ἔογτατα ἢ περὶ προσόδων ΤΟη 
τηϑρὶβ δϑῦ 1π|8 αυδῖη ἢ τυραννικὸς 
Ροϑύ Ἱέρων. 

1. ἐλέγοντο] ἔλεγον ροϑύ ΕἾ. Ῥογίπιπι 
εὐ Υ βιβίκιαπα τοροπθηΐοη ΟΠ ηοΙ6- 
ΤῊΠῚ ῬΥΓΟΡΊΟΙ Βθα μι 6η5 ἔφασαν [πρσογαῖ, 
ααοα δπιτηδαάνογις (Οοθοίιιβ. Ρ. 750: 
μος ᾿ἰρϑῃ ἔφασαν 6558. αδ]οηα τη. 
Π)6ὸ 4ὰο 5886ρ1π|8 816 δααϊίο αἸχὶ δὰ 
(Ὁπητηδηΐ. 1, 2, 4; 2: 13, 2- ΟὙΓ͵ΟΡ. 
1, 3, 17 50. οηάμπτη νἱαείυν ἐπειδὴ 
δὲ τὸ μὲν νόμιμον δίκαιον εἶναι, ἀ6]6ἴο 
αποα ΠΟΠΠΆΠΠ ροβ δ᾽ δα ἰπηὖ ἔφη. 

ἐπικεκουρῆσθαι) ἰλατυθ ῬΑΒΒΙν ΠῚ 
παροῦ ὐυὐυ!!]αβ ΑἸθχ. νοὶ]. 2, Ρ. 436 }Ὁ: 
Πολεμηθήσεσθαι τὸν ᾿Ασσύριον ἀφ᾽ ὧν 
ἦν εἰκὸς καὶ ἐπικουρεῖσθαι μᾶλλον προσ - 
δοκᾶν. Τῷ ἀεἾθο: ὑπόπτους Θίερῃαπιι. 

2. ἃ ἐπενόησα)] ψεῦθα ἃ ἐπενόησα 
ΤΠ] Δ 8116 ηἃ τηϑηπ ᾿ἰηβεγία ν᾽ ἀθῃ ΕΓ. 
ΧΟΠΟΡΠΟΙΗΪΙ ἐπινοεῖν ΠΟ δϑύ Θοηϑ1616- 
γαγΘ, 564 ϑῳσοσέστο, απο 4 ἢ. 1. εϑῇ 

Ε2 



08 η νΕΟΤΙΟ ΑΙ 1805. 

» 52 .ΧᾺ 3 , σ“ ς ΄, 7 “ 7 
μὲν εὐθὺς ἀνεφαίνετο ὅτι ἡ χώρα πέφυκεν οἵα πλείστας 

“ ’, σ΄ Χ ΟΣ Οὐ δ “ 
προσοδους παρέχεσθαι. ὅπως δὲ γνωσθῇ ὅτι ἀληθὲς τοῦτο 

3 λέγω, πρῶτον διηγήσομαι τὴν φύσιν τῆς ᾿Αττικῆς. οὐκοῦν 
τὸ μὲν τὰς ὥρας ἐνθαδε πρᾳοτάτας εἶναι καὶ αὐτὰ τὰ γιγνο- 
μενα μαρτυρεῖ; ἃ γοῦν πολλαχοῦ οὐδὲ βλαστάνειν δύναιτ᾽ 
Ἃ 3 ἤ - Ὁ Α ε “ Ο Ν - 

ἂν ἐνθάδε καρποφορεῖ. ὠσπερ δὲ ἢ γ7. οὕτω καὶ ἢ περὶ 
τὴν χώραν θάλαττα παμφορωτάτη ἐστί. καὶ μὴν ὅσαπερ 
οἱ θεοὶ ἐν ταῖς ὥραις ἀγαθὰ παρέχουσι, καὶ ταῦτα πάντα 

4 ἐνταῦθα πρῳαίτατα μὲν ἄρχεται, ὀψιαίτατα δὲ λήγει. οὐ 
“ κ 3. ,93.. ..5 Ν , ᾳ 

μόνον δὲ κρατεῖ τοῖς ἐπ᾿ ἐνιαυτὸν θαλλουσί τε καὶ γηρά- 
3 Ν Ν 9} 3 ἈΝ 3, « ’ὔ ΨΙ; Ὰ 

σκουσιν, ἀλλὰ καὶ αἰδια ἀγαθὰ ἔχει ἡ χώρα. πέφυκε μεν 
Ἁ " 3 δε 2, ΣΦ Ὁ , Ἁ Ἂν 

γαρ λίθος ἐν αὐτῇ ἄφθονος, ἐξ οὗ καλλιστοι μὲν ναοὶ, 
’ὔ Ἁ “ 7 3 ᾽ὔὕ Ἁ ΄Ν 

καλλιστοι δὲ βωμοὶ γίγνονται, εὐπρεπέστατα δὲ θεοῖς 
5 ’΄ 3 σι ἰχι ’ 

ἀγαλματα πολλοὶ ὃ αὐτοῦ καὶ ᾿λληνες καὶ βάρβαροι 
ῇ » Χ ω Ν , δ ,ὔ 

5 προσδέονται. ἔστι δὲ καὶ γῆ ἢ σπειρομένη μὲν οὐ φέρει 
Ν 3 ,ὕ λ , , δ “- 

καρπον, Ορυττομένη δὲ πολλαπλασίους τρεφει ἢ εἰ σῖτον 
» Ν Ἁ ε », ’, 3 “-“ ’ " Ξ 

εἐφερε. καὶ μὴν ὑπαργυρὸς ἐστι σαφῶς θειᾳ μοίρᾳ" πολ- 
λῶν γοῦν πόλεων παροικουσῶν καὶ κατὰ γὴν καὶ κατα 

΄ 5 9 ,ὔ ,ὔ 5ΩΝ Ν Ν 3 , 
θάλατταν εἰς οὐδεμίαν τούτων οὐδὲ μικρὰ φλεψ ἀργυριτι- 

’ὔὕ ἋΟ ἵ) 9 σ᾿ 2 

6 δος διήκει. οὐκ ἂν ἀλόγως δέ τις οἰηθείη τῆς ᾿Ξλλάδος 
ζ λ “- 4 ’ Η Ν ’ὔ “ δὴ 

καὶ πάσης δὲ τῆς οἰκουμένης ἀμφὶ τὰ μέσα φκίσθαι τὴν 
ψ Υ δ , ΄- 2 3. ἘΝ , 

πόλιν. ὅσῳ γὰρ ἂν τινες πλεῖον ἀπέχωσιν αὐτῆς, τοσούτῳ 

2. λέγω, πρῶτον ϑίορῃδηαΒ. 
5. μὲν ΔααἸα!ι (ὑΔϑα]10. 

8]16πππη. ΘΟῊΝ, ἐνενόησα ῬΟΒΌΘΥΔΙΩ 

ΤΡ Υὶ πρῶτον λέγω. 5. Ἰλἢτὶ πρωιαίτατα. 
ΤΑΡΥ] ὀρυσσομένη. 6. ἴΛΌΥΙ ῳκῆσθαι. ἂν] ΤΔΌτΊ οὖν. 

π΄ ἀραα ΡΒ. ἔατιρ. ρὲ. Α. τύοδϑ: 
84 65. δίθρῃ. ν. ᾿Επινοέω. ϑ'ο] παης 
(6 ]6γ6 π2811], αιπαπ σκοποῦντι τοίογαἴαν 
84 ργδθοθάθῃβ σκοπεῖν εἰ. 

4. πρᾳοτάτας] 0008 ΒΕΟΙΠΡΙΟΙΠ 
ΠΟἸ]θοίοβ ροϑαϊῦ Μοιυτγϑαβ 46 Εοτγί. 
ΑἸ ΘΠ 6η58. 6. 42. 5ΌΗΝ, 

ἡ---βθάλαττα] ἴπβυ]85 ἸηςοιργούδἊαν 
δἰ βἰκίαβ, οὖ σοτηραγδῦ 5. 5», 1ΌῚ οἰν!- 
ἰαΐεθβ αἸοπμηὐ 6856 κατὰ θάλατταν. 
ϑεα Πᾶθο οαίδοῆγοβϑιβ ἃρία 616 ἰοοο 
ΤΩΙΏη6. 6556 νἹαἀοίιγ. Μδγο παμφο- 
ρώτατον αἰοϊζαν ταύϊοπθ παρα ρτο- 
νϑηΐι15 ΤΠ ΠΟΥᾺΠῚ ριβδοα ΘΟΗΝ. 

πρῳαίτατα] δ΄. δῃποῦ. 84 ΑΗΘ. 2, 
4: 1: 

4. λίθος] Μαιπονῦ Ἡνγμηθίαμη οἱ 
Ῥρηθ]ιοαπι 1η06]]1010. 5ΟΗΝ, 

εὐπρεπέστατα] εὐπρεπὴς οἵ ἐκπρεπὴς 
516 αΙἸοία ποῖΐανϊ δα “Ππ68. ϑίθρπδηϊ. 

5. σαφῶς] ΟὐΟΠ]πηρΊα] οἴη θείᾳ, 

παῖς σαφῶς σοι πρὸς θεοὺς ἀφίπτατο,͵ 
εὖ φανερῶς οὐτῃ οἱ θεοὶ ΠΠϑ. Τ. 2, 4, 
14: διαφανῶς οαπὶ ὁ θεὸς ΑπδΌ. 6, 1, 
24, δ ἢδθο οὖ 8]18 βϑθρ᾽βϑ:1ὴ6. ΟΠῚ 
ποιηΐηθ (οὶ. ΜΝ. δηποῖ. 8α Οδβζοη. 
τα 
6. ἀμφὶ τὰ μέσα] ιοα 811 οἸπὴ 46 

Π6Ιρθ 15 ὑγδαϊἀογαηΐ, αα!άδτη 46 ΑἴΠε- 
ΙΒ. ΟΡΙΠΔΕ] βυηΐ, ΠΟΙ) ἰΟΟΟῸ8 οοΠ- 
σθϑϑιῦ Μοϑυτβιαβ]. ο. 5ΟΗΝ. 

ῳφκίσθαι] [)6 νι10 ἔγδαιιθη 1π 11ὉΤῚΒ 
ᾧκῆσθαι αἰχὶ ες ἼἼΠ68. δίθρμδηι ν. Οὐ- 
κέω Ρ. : 77 

ὅσῳ γὰρ οὖν μὴ ΘΌΒΡΙΟΟΥ Χοπο-. 
ΡῬΒοηίβηι ὃ ὅσῳ γὰρ ἄν τινες ΒΟΙΊΡΒ1556. 

ῬΙΌΡΙΟΙ βθαῦθηβ ἀπέχωσιν. Μερατα 
βοητ Ἠεοιηαἀογῆσβ. 5ΟΗΝ. 

πλεῖον ΧοΘπορΠοπίθαπι 6556 πλέον 
ἸΧῚ ρῥτδοῖ, δα ΤΠ Ρ.χ. 



ΘΟΕ ΤΙ: 09 

ἧς δ ͵ Ἃ ’ » ᾿ς Ἐπ ΝΣ , 

χαλεπωτέροις ἢ Ψύχεσιν ἢ θαλπεσιν ἐντυγχανουσιν᾽ ὁπόσοι 
3 Δ 3 “ Ἔν.» ΄ ἢ - , 15» σ) 

τ ἂν αὖ βουληθῶσιν ἀπ᾿ ἐσχατων τῆς ἴἄλλαδος ἐπ᾿ ἐσχατα 
δι Ψ ᾽΄ - σ Π ,, ΟΣ Ἀν δ) 4 

αφικέσθαι, πάντες οὗτοι ὠσπερ κύκλου τόρνον τᾶς Αϑηνας 
ΩΝ δἝὄ ’ 

1 “παραπλεουσιν ἢ παρέρχονται. καὶ μὴν οὐ περίρρυτός γε 

οὖσα ὅμως ὥσπερ νῆσος πᾶσιν ἀνέμοις προσαγεταί τε ὧν 
δεῖται καὶ ἀποπέμπεται ἃ βούλεται: ἀμφιθάλαττος γάρ 

ἐστι. καὶ κατὰ γῆν δὲ πολλὰς δέχεται ἐμπορίας" ἤπειρος 
8 γάρ ἐστιν. ἔτι δὲ ταῖς μὲν πλείσταις πόλεσι βάρβαροι 

- ᾽’ὔ 7, 

προσοίκουντες πράγματα παρεχουσιν" ᾿Αθήναις δὲ γειτο- 
“ ἃ Ν » ἈΝ - ᾽ ΄, ν- ͵ 

νευουσιν αἱ καὶ αὐταὶ πλείστον ἀπέχουσι τῶν βαρβαρων. 

ΚΙ. 
᾽ὔ ἃ σὺ ε ΄ 

ουτων μὲν οὖν ἁπάντων, 
εἰ δὲ 

Χ ᾿ 7 3 

τὴν χώραν αἰτίαν εἰναι. 

“ ΟῚ 7 » Ν 

ὥσπερ εἶπον, νομίζω αὐτὴν 
Ν ΄- » ’ὔ ) 

προς τοις αυτοῴυεσιν ἀγα- 
θοῖς πρῶτον μὲν τῶν μετοίκων ἐπιμέλεια -γένοιτο' αὕτη γὰρ 
ἡ πρόσοδος τῶν καλλίστων ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι, ἐπείπερ αὑτοὺς 
τρέφοντες καὶ πολλὰ ὠφελοῦντες τὰς πόλεις οὐ λαμβάνουσι 

μισθὸν, ἀλλὰ μετοίκιον προσφέρουσιν" ἐπιμέλειά γε μὴν 
ἡδ᾽ ἂν ἀρκεῖν μοι δοκεῖ, εἰ ἀφέλοιμεν. μὲν ὅσα μηδὲν ὠφε- 
λοῦντα τὴν πόλιν ἀτιμίας δοκεῖ τοῖς μετοίκοις παρέχειν, 

: 7: ἀμφιθάλαττος] ΡΊΟΣ ἀμφιθάλασσος. 
ΝῚωτι ἐμπορεῖα Α.Β. ἐμπόρια Δ]α. 

κύκλου τόρνον] τόρνον [αϊξ586. Ἀᾶ- 
ΟΠ] στα δα ΡΟ ρθη Ισα] τὴ δγυθούπτη οἵ 
ἄχπτῃ, οἶτοα αποα πηονογοῖαν νΊγρα 
ααὺ αἰ ατη 8]]Πσαίαμη, οὖ οατη Βιιτ5 
Θχίχγοιηϊαΐθ ον ατη ἔππ|556. ἀρίθτῃ δοιι- 
ἔπτη, 410 ΘαβοΓ θΘΥ οί αΥ οἰτοι]π8, Δῃ- 
ῃοίαν ΝΥ εἰ κιπ5. Τόρνον ἸσΊυ!Γ [1556 
1ῃ ΠΠΘΩ10 ΟἸΡΟΏ]1. Δα αἰᾶπι ΟΡ ΠΙΟΠΘΙΩ 
ἢγτηδπάδτῃ ΡΟΒῈ1 ΙΟ605 Δ] οὐ ΒΟ1Ὶρ- 
ὉΟΥτιΠῚ ἰῃ ΓΘχῖοὸ ἄτδθοο. ΒΟῊΝ. Υν. 
ΓΠ68. δίθρῃ. 

Ἴ. ὥσπερ νῆσος) ΜοΠδΏΘΕΓ Ἰὴ εις 
21} ἘΠΕΊ ΝΟ: Ὁ. Ρ. τότ, 2: Εἰ δὲ νήσῳ 
ἐοικυῖαν ἰ ἐπαινοίης ], ἅ ΤΕ περὶ Τύρου 

᾿Αριστόβουλος ἱστόρησε πὐκαὶ ΡΠτῸ ἐν 
τοῖς πόροις τοῖς περὶ [(6].] τῆς ̓ Αττικῆς. 

ἐμπόρια ] [οουτη βϑιβηϊῆραι ο. 3, 3. 
ΜοιοαΒ ἐμπορεύματα 3, 4, οἰ ἐμπορίας 
3, 2 νοσδΐ. (ἐπα 6 δἰϊδπη 16 ΒουΙρί ΠῚ 
τηϑ]ῖη πολλὰς --- ἐμπορίας. 5ΟΗΝ. 
Θαϊ Ἰηΐτα αἰταμπηαιιθ νοσδθυ!ατα ἀϊ8- 
ἘΠΧῚ ΠΟ ΠΟῚ ρΡοίτ ΘΟ ΠΙΠά6ΤΕ, 4186 

πολλὰς] [ΛὈΌΓῚ πολλά. 
δ. ᾿Αθήναις] [τ] ἀθηναίοις. 

ἐμ- 

Ὁ τϑοθηθ σι θ8. οοηξαβδα ποίϑν] δα 
ΤΠ 65. ϑίθρμδηι. Π)ϑηπηοϑίῃ. Ρ. 1285,0: 
᾿Επέπλεον ταῖς ἐμπορίαις. ἴ,γ8185 Ρ. 
οοϑ, το: Αὑτοῦ τὴν ἐμπορίαν ἔφασκεν 
εἶναι. ἘΔ’ 41} δα ἼΠ685. Θίδθρῃδηι οἱ- 
ζδί!. 

᾿Αθηναίοις) ῬγΟΌΔΌΙ15 οϑί ΝΥ εἱ- 
5111 σοπ͵]θοίιγα ᾿Αθήναις. ΒΟΉΝ, [ἴὰ 
3,2: Ἔν μὲν ταῖς πλείσταις τῶν πό- 

λεων, ἐν δὲ ταῖς ᾿Αθήναις. 
1. ὥσπερ εἶπον) Δ Θἰ5Κὶ1 σοη]θοῖιι- 

Τα ὦνπερ ΡρΡήοῦο. ΒΟῊΝ, ΜΝ.1, 2. 
εἰ δὲ πρὸς] ΗῚ5 ΓΕΒΡΟΠΑΘΙΘ 11]ἃ ἐπι- 

μέλειά γε μὴν ἥδ᾽ ἂν ἀρκεῖν μοι δοκεῖ 
Δηπηδανοτυας ΒΟ ΘΙ άθγαβ. 566 Ἰοῃ- 
ΘΊΟΙ ῬΔΥΓΘΠἐΠ6515 θοῦ αὖ Δα θυ ν 
ΔΙ Ο]46 γε μήν. 

2. ἀτιμίας] Σκαφηφύροι οταπί μέτοι- 
κοι ἴῃ ΡοΙηρὰ 58οσοσττη δ [ϑβίου τη 
ῬΑὈ]ΙΘΟΥ ΤΏ, ἸΧΟΤΕΒ νΕΙῸ ΘΟ πη ὑδρια- 
φόροι, τηππογαπι Ρα ]Π]ΟΟΓ πὶ ΘΧρεΥ- 
ἴ65, 158. ΒΠῚΠῚ ΠΙΒῚ ΡΘΙ ΡῬΑΙΤΟΏΠΙΩ, 



70 θΕῈ ΥΕΘΤΙΘΑΙΙΒΌΞ. 
,.π ἢ Ν Ν Χ ,ὕ ε ὕ ΠΣ 
ἀφέλοιμεν δὲ καὶ τὸ συστρατεύεσθαι ὁπλίτας μετοίκους 

“ » “ ᾽ὔ ἃ δ « ,] 3 “ 7, ν 

τοῖς ἀστοῖς. μέγας μέν γὰρ ὃ κίνδυνος αὐτῶν᾽ μέγα δὲ 
. Ἁ ϑ ΝῸ ΄“-  κ“ “ “ 7 Ἂν ᾿ 

38 καὶ τὸ ἀπὸ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν οἰκιῶν ἀπιέναι. ἀλλὰ μὴν 
ον Ὁ , . ἃ 7, ᾽ ς π 3 ΄ Ρ 

καὶ ἡ πόλις γ᾽ ἂν ὠφεληθείη, εἰ οἱ πολῖται μετ᾽ ἀλληλων 
Ψ ζω Ν 3 ΄ “ “ “ 

στρατεύοιντο μᾶλλον ἢ εἰ συντάττοιντο αὐτοῖς, ὥσπερ νῦν, 
, ’ 5,7 Ν ’ 

Λυδοὶ καὶ Φρύγες καὶ Σύροι καὶ ἄλλοι παντοδαποὶ βαρ- 
: ἃ “- “ Χ Ν “ 

4 βαροι" πολλοὶ γὰρ τοιοῦτοι τῶν μετοίκων. πρὸς δὲ τῷ 

ἀγαθῷ καὶ κόσμος ἂν τῇ πόλει εἴη, εἰ δοκοῖεν ᾿Αθηναῖοι 
5 εἰς τὰς μάχας αὐτοῖς μᾶλλον πιστεύειν ἢ ἀλλοδαποῖς. καὶ 

ον μεες δ᾽ ἄν μοι δοκοῦμεν τοῖς μετοίκοις τῶν τε 
2», Ὄ Χ , ν Φο. Ὁ κ » ΝΖ 

ἄλλων ὧν καλὸν μεταδιδόναι καὶ τοῦ ἱππικοῦ εὐνουστέρους 
Ἃ - “ ὔ “᾿ ,ὔ Ν ᾽ὔ ἂν ποιεῖσθαι καὶ ἅμα ἰσχυροτέραν ἂν καὶ μείζω τὴν πόλιν 
3 7 53 δ Ἁ ΄“ 7 ’ Ε] 

6 ἀποδεικνύναι. εἶτα ἐπειδὴ καὶ πολλὰ οἰκιῶν ἔρημα ἐστιν 
3 Ν “- “ 4 ε ’ 

ἐντὸς τῶν τειχῶν οἰκόπεδα, εἰ ἡ πόλις διδοίη οἰκοδομησα- 
’ 3 “ ἃ “ὉΟὈ, 7 ΄“- 3 

μένοις ἐγκεκτῆσθαι οἱ ἂν αἰτούμενοι ἄξιοι δοκῶσιν εἰναι, 
ΝΟ δὰ 5 Ν Ἁ σι { ἊΝ , 5 » 

πολὺ ἂν οἶμαι καὶ διὰ ταῦτα πλείους τε καὶ βελτίους οὁρέ- 

2. αὐτῶν] ΤΑ τ] ἀπών. 

6. οἰκόπεδα] ἴ ΌΤΙ καὶ οἰκόπεδα. 

προστάτην, α19ΠῚ ΠαΙΒα 16. 5101 86- 
ΒΟΊΒΟΟΓΘ (νέμειν) ὁσοροθαΐτιγ, ΡΘΥβ αὶ 
ΟΠ Ροίογδηί. (Ἃ(ἀθῆυβ 8]11οα τηἴ8- 
τηῖδ 8 80 Δ] 158 τ15 ἰθιηροτῖθιβ δα- 
ΒδΘΒ1586. Πα Ὲ]]1η18. ἰοϑίδίαν ΠΟΙΆ ΘΓ- 
στ ἀτίμητος μετανάστης Π. ο, 648. 
ΞΟΗΝ, Θυ! τηδ]6 ἀτιμίας δοοι5. ΡΙῸΓ. 
Παθιθγαῦ ΡΓῸ ρϑηϊίνο. Υ'. Ηδγιηδπη. 
ΑπΈα. δ 115. 

2. συστρατεύεσθαι] ΟἰΠεϊατ πος ἴῃ- 
ΕΠ] ΠΟΥ τι Π2 ἰδϑίθίι οὕϊδπη ΑἸΠΓΠΟΏ [15 
ἴῃ νοῦ. ἰσοτελεῖς. Οοηῖ. ΝΥ ΟΪΠΙ Ῥτοΐο- 
σοιηθηδ δα ἰ,Θρίϊηοδη Ρ. ὅδ. 5ΟΗΝ, 

αὐτῶν ]) [{8 ΝΥ 6556] 1ηρ᾽. 84 ΡΘ. 1 [,6- 
σ65 Αὐοαβ Ρ. όρΡ4. ΒΟΉΝ. 

τεχνῶν) τέχνων ῬὉ1ΤῸ τέκνων ἴῃ 6. 
(ὑαϑίδ!οηῖβ παπια ἀπ 1ο Ορθύδγατα νἱ010 
οὐὔπτῃ σθηβοθδῦ Ζϑαηϊα85 ; σΟὨ Γᾶ ΤῊ] Π] 
1ῃ. δὰ αθιηῖπη ἰδούίϊοηθ νϑῦὰ δὲ ἴδ 
οαῦβα αἱ νι οῦαν, ΟὟ αὐδπὶ ΠΩ Ὰ]]1Π] 
τη τὴ ο,ανΙοῚ [ογορδηῦ. [)68166- 
φίατη Θηϊτ ΠΙογοσταπὶ εὖ ἀοιηα5. ἴῃ 
ΟΡΙΠοα5. οὐ ὐθ Ποῖ α5, δα αποα ρ8- 
Ὧτι5 [6 6 ΟἸΠ658 1Π6]Ὲ]]1}1 ρου Ὀδηΐ, 
ΠΟΙ ΠΊΘΏΟΡΑΤΘ ᾿Π61 ΟἼΘΥΘ. ρΎΘν!ΒΒΊΤΊ8 
ΠΟ Ρούαιῦ Χοπορῆοη. 5Ο0ῊΗΝ. Μι- 
Τγ δΔίοτ μετοίκοις 101 οἰκίας, 46 
ααϊθιι5 115 Ὁ θη α15 Ἰοα αι 8. 6, οἱ 
σα θὰ 5 56 015 οοηδίαι ΑΙΡΠΘΏΙ5, αὖ 4110], 

τεχνῶν] ΤΑὈΥῚ τέκνων. 
τούτους ἐκ τοῦ συντάττεσθαι ἀφεθῆναι δα ἀαηΐ 1101]. 

4. ἀγαθῷ] τῷ 
5. τῶν τε] [ΛΌΓ1Ὶ τῶν. 

οἶμαι} αν οἴομαι. 

ΘΔ. 1888 μετοίκους. [ἰΐδαπθο ϊς αὐο- 
46 οἰκείων βου] θη πιη ν] οί, αἴ 
ΟΥ̓ΤΌΡ. ΤΣ: Οὐδὲ μὴν, ὥσπερ τοῖς 
ἄλλοις ἀνδράσι τοῖς μὲν γεωργίαι ἀσχο- 
λίαν παρέχουσι, τοῖς δὲ τέχναι, τοῖς δὲ 
ἄλλα οἰκεῖα. Θὰ] Ιοσα5 οΘοηἤττηδῦ Θὔ τα 
τεχνῶν. 

ἀπιέναι ἀπεῖναι Οοθείαϑ Ρ. 768. 
. τῷ τούτους ἐκ τοῦ συντάττεσθαι 

ἀφεθῆναι ἀο]ονι (ὑοθεῖαβ Ρ. 768. 
5. τῶν ἄλλων] ἰθιούασμη πος αἱΐ 

ὙΥ δἰβίκιαβ Ποῃ Ρ1Ὸ τῶν ἄλλων τε, 5668 
Ροία5 ΡΓῸ ἐκ τῶν ἄλλων. (ΟἸν]ζαΐθτα 
ΘὨΪΠ γα] ΟΥ̓ ἢ δ τη] ΠΟῚ ΠΕ 
1 ΡΘ  ἸΘη 618. αα] θυ τθ 0.8, α186 
ΘΟΙΏΙΠΟ66 σΘίθυ τ ΘΟΙΠΠΠΠΠΙΘΑΥῚ Ρ05- 
81η0 ΘΠῚ ρΟΙΓΘσ ΙΒ. θα ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
αἀοβιαογανι οὐδ ΘΠ θνο] (8 τὴ. 1Π- 
ααηηποναα. ΒΟΉΝ, Βουιθοπάσχῃ ογαύ 
τῶν τε ἄλλων, αὐ (οἰγοῖαδ Ρ. 768... 

6. καὶ δῃηΐθ οἰκόπεδα ἀ6]ονογδίη δα 
65. Βίθρῃϑηι ν. Οἰκόπεδον. ῬΟΪΥΠ). 
15» 22, 10: Αὐτὸς δὲ πόλεως οἰκόπε- 
δον ἔρημον ἐκληρονόμει. Τὰ ἔρημα 
τῆς πόλεως ΤΙ πιογα, 2, 17. 1. οοηΐονΐ 
ΒΟΗποίδοναβ. [6 Αὐπδπαγιπι οοπαϊ- 
{0:6 οἰγοὰ ἢδθο ἰδίπρογα οοπί. ΝΙδ- 
ὈαὮγ. 5.0]. ὨΙδίοι. νῸ]. 2, ρᾶῖῦ. 2, 
910: 551. 401; γὸῸὺ] 5.) ΤΟ. 
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ΘΟἸΕΡ. ΠῚ: ἽἹ 

“ ᾽ “ ἌΡ Σ Ν » ,ὔ ΄ 

γεσθαι τῆς Αθηνησιν οἰκήσεως. καὶ εἰ μετοικοφυλακὰς 
Υ ᾽ὔ Ν Ξ 7 

γε ὥσπερ ὀρφανοφυλακας ἀρχὴν καθισταῖμεν, καὶ τούτοις 
7 Ἷ Υ 7 7 3 ν 

τιμή τις ἐπείη οἵτινες πλείστους μετοίκους ἀποδείξειαν, καὶ 
“- τ ’ὔ δ δὰ ’ Ν ε ἊΝ 

τοῦτο εὐνουστέρους ἂν τοὺς μετοίκους ποιοίη, καὶ ὡς τὸ 
5. ΔΝ 7’, 3Ὰ (ΠΣ) “ “ ᾽ 7 7 ϑ 

εἰκὸς πάντες ἂν οἱ ἀπόλιδες τῆς Αθηνησι μετοικίας ὁρέ- 
Ν Ν ͵ ἋΟ “) 

γοιντο καὶ τὰς προσόδους ἂν αὔξοιεν. 

ΚΕΦ. ΓΤ. 

Ὥς γε μὴν καὶ ἐμπορεύεσθαι ἡδίστη τε καὶ κερδαλεω- 
Τάτη ἡ πόλις, νῦν ταῦτα λέξω. πρῶτον μὲν γὰρ δήπου 
ναυσὶ καλλίστας καὶ ἀσφαλεστάτας ὑποδοχὰς ἐ ἔχει, ὅπου 

γ᾽ ἐστιν εἰσορμισθέντας ἀδεῶς ἕνεκα χειμῶνος ἀναπαύε- 

σθαι. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῖς ἐμπόροις ἐν μὲν ταῖς πλείσταις 
τῶν πόλεων ἀντιφορτίζεσθαί τι ἀνάγκη" νομίσμασι γὰρ 
οὐ χρησίμοις ἔξω χρῶνται᾽ ἐν δὲ ταῖς ᾿Αθήναις πλεῖστα 

γ. πλείστους] [ΔΌὈ1] πλείους. ναυσὶ ᾿Αθήνησι] ΤΑΡΥῚ ἀθήνηθεν. τ 
ὙΥ εἰβκῖαβ. [ΓΑΡΤῚῚ ναῦς. ἀδεῶς] [Δ0τ1] ἡδέως. 

γ. ὀρφανοφύλακας] Ζεοιηῖι ἐπιτρό- 
πους Ἰηϊογργθίδίτ οὐ Θαγατη Ρτ1Ρ01110- 
ΤΌ 86 Ατομποηΐθπι ρου! ητ|158586 ΔΠΠ0- 
ἰδΐ οχ Ποιποβύμεπο οοπίτα ΜαδἼατύ. Ρ. 
τογό. Ὑ εἰβκιίτιβ ΔΙ! τὴ ο]τιβά θη οΥδ- 
[οΥ]5 Ἰοοῦτη Ρ. 940 ΔΡροβιιϊθῖ: Τῷ ἄρ- 
χοντι προστέτακται ἐπιμελεῖσθαι ἐπι- 
κλήρων καὶ ὀρφανῶν καὶ τῶν τοκέων. 
06 πὶ Β0Β0]1ἃ 84 ΞΌΡΗ. ΑἹ. 512: Ὃρ- 
φανισταὶ, ἀ ἀρχὴ ᾿Αθήνησι τὰ τῶν ὀρφα- 
νῶν κρίνουσα. ΑΔαΙ τηᾶχίτηθ ν]α θυ] 
ῬΙΌΒΡΟΧΙΒΒ6 1115, θυ τα ραΐγθβ. ρου- 
᾿ϑϑθηῦ ἴῃ Ὀ6110, ΤΠ γα. 2, 46. 101 6βΐ 
ἴῃ ΟΥ̓ΔίΙοπΘ ῬΘΓΙΟ]18. ἔπη τὶ : Αὐτῶν 
τοὺς παῖδας τὸ ἀπὸ τοῦδε δημοσίᾳ ἡ 
πόλις μέχρι ἥβης θρέψει. Οιοα Ι΄ θη 
εϑῦ ἴῃ Ρ]αΐοηΒ ΜθΏθΧθμο Ρ. 240 (Ὁ. 
Εἰχ Αϑϑοῇ!η]8. οΥαίϊοπα ο. Οἴδθβ. Ρ. 75» 
28, ρραγεῦ ἴῃ βϑουῖβ [)1ΟΏΥ 5115 ΡῈ] Ο 6 
1π {Πα γῸ, στὴ πον 6 ὑΓαρΡΌΘ ΙΔ 6 ΠΠΟΧ 
βρθοίδπδθ ΘΧὨΙΘΓΘΗΐα:, Προελθόντα 
τὸν κήρυκα, καὶ “παραστησάμενον. τοὺς 

ὀρφανοὺς, ὧν οἱ πατέρες ἦσαν ἐν τῷ 
πολέμῳ τετελευτηκότες, νεανίσκους παν- 
οπλίᾳ κεκοσμημένους, κηρύττειν ὅτι 
τούσδε τοὺς νεανίσκους --- μέχρι μὲν 

ἥβης ὁ δῆμος ἔτρεφε, νυνὶ δὲ καθοπλί- 
σας τῇδε τῇ, πανοπλίᾳ ἀφίησι ᾿τρέπε- 
σθαι ἐ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν καὶ καλεῖ εἰς τρο- 

εδρίαν. πάθη τηούθ ἰϑηρὶ: [50- 

ογαΐθβ ἀθ Ρᾶοβ Ρ. 175 Ὁ. ϑοβοα Αα- 
σαδβίαπα δα Π)6πιοβίμθη. Ρ. 7ού, 12, 1ἴδ 
τγααπηΐ : Ὃ ̓ πολέμαρχος ἐπεμελεῖτο τοῦ 
τρέφεσθαι ἐ ἐκ τοῦ δημοσίου τοὺς παῖδας 
τῶν ἀποθανόντων γενναίως ἐν τῷ πολέ- 
μῳ, ὁ δ᾽ “ἄρχων ὁ ἐνιαύσιος ἐπεμελεῖτο 
τῶν χηρῶν καὶ τῶν ὀρφανῶν. 5ΟΗΝ, 
ἀρχὴν] ΠΠτῖῖ6. 15 Οὐ: Ἑλληνοταμίαι 

τότε πρῶτον ᾿Αθηναίοις κατέστη ἀρχή᾽ 
4; 53: Κυθηροδίκης ἀρχὴ ἐκ τῆς Σπάρ- 
της διέβαινεν αὐτόσε κατὰ ἔτος. ΑτἹ- 
5ῖοΡἢ. Ρ]. 917: Οὔκουν δικαστὰς ἐξεπί- 
τηδες ἡ πόλις ἄρχειν καθίστησιν, τϑοίθ 
Ἰοοθταθαθϑάρχὴν, αὐν]ο]δϑδια ρα Πα. 
5, 27: ᾿Αποδεῖξαι ἄνδρας ὀλίγους ἀρχὴν 
αὐτοκράτορας, Ἰεσοπατπη ἄρχειν. 

καθισταῖμεν ] Μίτγτιτη ᾿ΐα ΟΠ] διι5 1 πὴ 
ΧΟΠορΡΠοηΐοθη [1586 δά πιο Θχ α]δηΐθιη 
ΑὐΠθηῖ5. Οταγα πος 1ΠΐοΙ ΔΥρυτηθηΐα 
Τοῖθρο γονοοδῦ! Αἴ Πθη85, δα 81|16η1 απο- 
(οΥ5. 5ΟΗΝ, 

πλείους] πλείστους (ΟΟὈοίπΒ Ρ. 769: 
π΄ 9. 2. 

᾿Αθήνηθεν Βεοίθ δ εἰβκιιβ οὐτὴ 
Ρογίο ᾿Αθήνησι. Ργδθίονῦ, αὖ 5. 6, ογαΐ 
τῆς ᾿Αθήνησιν οἰκήσεως. ΞΌΗΝ, 

1. ἀδεῶς ̓ ῬΓῸ ἡδέως ῬΟΒΟΘΓΘ ΒΘ] ΘΠΒ 
τη χειμῶνος Δηϊτηϑανογς Οοδοίαϑ 

Ρ 
" ο χρησίμοις ἔξω] Οοηΐ. ΕΠΚΠΕΙ. 



γ. Ὲ νΕΟΤΙΟΘΑΙΙΒΤΙΒ 

Ἁ 2 3 ᾽ὔ Ὁ Ἃ ᾽ 32 Ἁ Ἁ Ἁ 

μὲν ἐστιν ἀντεξαγειν ὧν ἂν δέωνται ἄνθρωποι, ἣν δὲ μη 
βούλωνται ἀντιφορτίζεσθαι, καὶ οἱ ἀργύριον ἐξάγοντες 
καλὴν ἐμπορίαν ἐξάγουσιν. ὅπου γὰρ ἂν πωλῶσιν αὐτὸ, 

3 πανταχοῦ πλεῖον τοῦ ἀρχαίου λαμβάνουσιν. εἰ δὲ καὶ τῇ 
κι» ,ὔ 3 05) 7 γ ἰ 

τοῦ ἐμπορίου ἀρχῇ ἀθλα προτιθείη τις ὅστις δικαιότατα 
Ν τ 7 Ν 7 . δ ΄, 

καὶ τάχιστα διαιροίη τὰ ἀμφίλογα, ὡς μὴ ἀποκωλύεσθαι 
5 ζω Ν ,ὔ ΝΕ ἊΝ Ν Χ “ » 

ἀποπλεῖν τὸν βουλόμενον, πολυ ἂν καὶ διὰ ταῦτα πλείους 
ΝΟ 5 ΄ » Ἂ λ Ν Χ Ν 

4 τε καὶ ἥδιον ἐμπορεύοιντο. ἀγαθὸν δὲ καὶ καλὸν καὶ προ- 
7 ΄“. {2 ’ὕ 72 ’ 

εδρίαις τιμᾶσθαι ἐμπόρους καὶ ναυκλήρους, καὶ ἐπὶ ξένια γ᾽ 
Ψ σ΄ “ ὰ Ἂ “ 3 , Ν “ 
ἐστιν ὅτε καλεῖσθαι, οἱ ἂν δοκῶσιν ἀξιολόγοις καὶ πλοίοις 

Ν. 3 ’ σ΄ Ἁ 7 “ Ἁ 

καὶ ἐμπορεύμασιν ὠφελεῖν τὴν πόλιν. ταῦτα γὰρ τιμώ- 
5 ΄ “ », ἃ “- “- ο 

μενοι οὐ μονον τοῦ κέρδους ἀλλα καὶ τῆς τιμῆς ἕνεκεν ὡς 
Ν ,ὕ 3 7, ", “ Ν , 9 

δ πρὸς φίλους ἐπισπεύδοιεν ἀν. ὅσῳ .7ε μὴν πλείονες εἰσοι-- 
κίζοιντο τε καὶ ἀφικνοῖντο, δῆλον ὅ ὅτι τοσούτῳ ἂν πλεῖον 
καὶ εἰσάγοιτο καὶ ἐκπέμποιτο, καὶ πωλοῖτο καὶ μισθοφο- 

6 ροῖτο καὶ τελεσφοροίη. εἰς μὲν οὖν τὰς τοιαύτας αὐξήσεις 

τῶν προσόδων οὐδὲ προσδαπανῆσαι δεῖ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ψη- 

4. ξένιά Ν᾿ αἰϊλολτιτιβ 1335 τῇ. ρ΄. (ὐδθίθιι ξενίᾳ. 
. προσδαπανῆσαι ΝιοίοΟΥ 5. 
Τιῦτι ἀλλά. 

εἰσάγοιτο καὶ ἐξάγοιτο. 
νῆσαι. ἀλλ᾽ ἢ ΝΝ ΕἸ5.κιπι8. 

Ἰοοίν. Νίαμη. γνο]. 1, Ρ. ἰχχχν, 48] 
απαύθητιβ ἤ0Ὸ γϑτη 510 ΘΧΘΙΏΡ]18 8]1- 
απού οβίθπαιί. 

8. τῇ τοῦ ἐμπορίου ἀρχῇ] ϑυῃηῖΐ ααϊ 
ἐπιμεληταὶ ἐμπορίου νοοαυδαπίαγ, 46 
ααδὰβΒ Πδυροογαῖϊο, οὖ Μεῖοσ. Ὧἀ6 
ἦαγο Αἰ. Ρ. 86. Ἰἀδιηηι 46 Χομο- 
ῬΠΟΏ ΙΒ. ΟΡΙ ΠΟΘ Ρ. 88. οι ηθΙ 611 
ΘΠΠΟίΔΙΙΟΠΘΙα ν. ἴῃ [πα]ο6 ν. ᾽Εμπό- 
ριον. 

ἀποκωλύεσθαι͵ κατακωλύεσθαι ()ο- 
Ῥείαϑ Ρ. 769. αἱ Οεοοῃ. 12. 1, οϑῦ μή 
σε κατακωλύω ἀπιέναι ἤδη βουλόμενον. 
ῬτγοθαῦΌ,]1ι5 κωλύεσθαι. 

4. προεδρίαις] 1[)6 προεδρίας ΠΟΠΟΙΘ 
ἴῃ {πρϑαΐγο οὖ 81}101 ν. αἸϊοία δὰ 1168. 
ΒΙΘΡΉΔΗΙ. 

ἐμπόρους καὶ ναυκλήρους! [)6 α18- 
ΟΥΠΠΙη6. ναυκλήρων ο΄ ἐμπόρων, απ] 
ΓΘΥΓΒΟα [ἀοϊπηὖ σοτηπηθυοὶδ, ΟἸχὶ δα 
Αὐ]βίοί. ῬοΙ]. τ,4,2. ΒΟΉΝ. 

ἐπὶ ξένια] γ᾽ ουαμη ἴῃ 1|ῦτ]5. ἴτο- 
ασαθπάστη ἐπὶ ξενίᾳ εἰ ἐπὶ ξενίαν 6Χ- 
ΘΙΏΡΪα γν. πη 165. ϑίθβρῃδηι. Β5. 
Η!ἸΡΡοοτγδί! ἰαπηθη Εριδβί. Ρ. 1270; 41: 
Αγειν ἐπὶ τὴν ξενίην με ὥρμητο, 16]1Π- 
ααθηάατῃ ν]ἀθίαγ. 

ταῦτα τιμώμενοι] ἰ)Ἰοίστη αὖ τά τε 

5. εἰσάγοιτο] ΤΑὮτϊ 
(ὐδύθυϊ πῶς δαπα- 

ἄλλα ἐτίμησε Απ8. 1, 3, 3: ΟΥΥΟΡ. 
7» 83» 12, Πὰς. 4; 20: Τὰ μέγιστα 
τιμήσει. 

ἐπισπεύδοιεν͵]͵ Μυϊύΐο ἐγθααθηίαϑ 
αὔτη ἐπισπεύδειν, ου]τ15. ΟἸΔΠΪΠΟ Γ8- 
ΥἹΟΥ͂ 158115 ᾿πίγδηβι ιν αἸοί], 510 αἸἹοὶ 
σπεύδειν οδίεπμα πιηῦ ΘΧοηηρία δα δίθ- 
ῬΠδηστα οἰδδαία, ααϊθὰβ ἀπὸ δἀαθηᾶδ 
νἹἀθηΐαν ΧΘΠΟΡΠΟΗΙ8 ΑΠΌ. 1,3,14: 
Προσποιούμενος. σπεύδειν ὡς τάχιστα 
πορεύεσθαι εἰς τὴν “Ἑλλάδα, 10] πορεύ- 
εσθαι, εἴ 4. ὃ, 2: Σπεύδοντες ἐκ τοῦ 
χωρίου ὡς τόσσα ἐξελθεῖν, υῦι ἐξελ- 
θεῖν, τὰ ἸΙΌΓΟῸ Ορίϊπιο0 8ἃ ὈΥΪΠηἃ ΤΩΔΠῚᾺ 
ἐλθεῖν ϑουιρύαπη, ΟΧχΧ τιϑυρίηθ 1]1αΐα 
ΒΌΒΡΙΘΟΥ. 

5. καὶ ἐξάγοιτο ἀ6ἾΘν!. Οοηΐ. 1,7: 
Προσάγεταί τε ὧν δεῖται καὶ ἀποπέμ- 
πεται ἃ βούλεται. ΑΘηθ685 δοί. 6. 10, 
Ῥ. 29: Τῶν ἐκπεμπομένων καὶ εἰσαγο- 
μένων ἐπιστολῶν. 

τελεσφοροίη] 1. 4. τέλῃ λύοι. 
. προσδαπανῆσαι ΘΟΠ]ΘΟογδΙη 86 

Ηιϊβι. τ. 1, 7, 15 θα. Βεῖο]. Θυοα 
δϑύ 1ῃ 1Π801. δ] ηϊα ἀραα ΒΟΘΟΚΗ. 
ΝΟ]. 1. Ρ. 149, ἢ. 1οδ, 8. 

ἀλλ᾽ ἢ, Ὁ ΔΝ εἰβκῖο γεροβιΐαμῃ, δϑῦ 
Ηιβύ. τ. 1. 6., ΑΔ}. 4; 6, 11; 7: 7» 



τ 

ΙοΟ 

ἐ Δ} 

ΘἈΡΓ 7: 

͵ὔ Ἶ ’ὔ ’ὔ » 7 [ν᾽ " ἃ Ὁ 

φίσματὰ τε φιλανθρωπα καὶ ἐπιμελείας. ὅσαι δ᾽ ἂν ἄλλαι 
΄σ 7 ΄ , Ἂ ͵ ω 

δοκοῦσί μοι πρόσοδοι γίγνεσθαι, γιγνώσκω ὅτι ἀφορμῆς 
’ » ἡ » ὔ ’ Υ̓ » Ν Χ » 

δεησει εἰς αὐτάς. οὐ μέντοι δυσελπίς εἰμι τὸ μὴ οὐχὶ 
,ὔ Ἂ Χ ’, δ “ ᾽ὔ 5 

προθύμως ἂν τοὺς πολίτας εἰς τὰ τοιαῦτα εἰσφέρειν, ἐνθυ- 
᾽ὔ ᾿ ᾿ 3 ͵ « ΄ “ Ε] ,ὔ 

μούμενος ὡς πολλὰ μὲν εἰσήνεγκεν ἡ πολις ὅτε ᾿Αρκάσιν 
5» ,) ν δ ΄ Ὁ 7 Ν ΔΈΝ ο 

ἐβοηθει ἐπὶ Λυσιστράτον ἡγουμένου, πολλα δὲ ἐπὶ Ηγη- 
“ ᾽ » Ἁ “ Ῥ “ 

σίλεω. ἐπίσταμαι δὲ καὶ τριήρεις πολλάκις ἐκπεμπομένας 
᾿ ΄σ ΄ - 7 , δὰ ’ὔ 

συν πολλῇ δαπάνῃ, καὶ ταῦτα γενόμενα, τούτου μὲν ἀδη- 
57 5 5᾽ 7 ΒΥ ’ » 3 7 ᾿Ὶ ᾿ς 

λου οντος εἴτε βέλτιον εἰπε κα κιοη κα παι ἐκείνου δε δήλου 

ὅτι οὐδέποτε ἀπολήψονται ἃ ἃ ἂν εἰσενέγκωσιν οὐδὲ μεθ θέξου- 
σιν ὧν ἂν εἰσενέγκωσι. κτῆσιν δὲ ἀπ᾽ οὐδενὸς ἂν οὕτω 

Ν ΄ς “ » Ε - ΕΥ ͵ὔ ΕῚ Χ 

καλὴν κτήσαιντο ὠσπερ ἀφ οὗ ἂν προτελέσωσιν εἰς τὴν 
3 ’ ς Ἀ Ν Ἃ ΄ “ ᾽ δ ,ὔὕ [ο 

ἀφορμὴν" ᾧ μεν γὰρ ἂν δέκα μναϊ εἰσφορὰ γένηται, ὥσπερ 
Ν Χ ᾽ , » “ 7, , ΄“ 

ναυτικὸν σχεδὸν ἐπίπεμπτον αὐτῷ γίγνεται, τριώβολον τῆς 
ς ᾿'' ἵχ 7 9. ἊΝ 4 “- “- Ἁ » ͵ 

ἡμέρας λαμβανοντι' ᾧ δὲ γ᾽ ἂν πέντε μναῖ, πλεῖον ἢ ἐπί- 
ς ΄, ΄ 3 ͵ ’, 74 

τριτον. οἱ δέ γε πλείστοι ᾿Αθηναίων πλείονα ληψονται 
ἘΠ. 9 ἐν Δλσ Ἃ ᾽ ’, ε Ν “- 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἢ ὅσα ἂν εἰσενέγκωσιν. οἱ γὰρ μνᾶν προ- 
᾿ Ε Χ ΄- ΄- , -“ Ν “ 

τελέσαντες ἐγγὺς δυοῖν μναῖν πρόσοδον ἕξουσι, καὶ ταῦτα 
» ΄ ἃ - “- » 7 5 ͵7 ’ὔ γ 

ἐν πόλει, Ὁ δοκεῖ τῶν ἀνθρωπίνων ἀσφαλέστατον τε καὶ 
7 5 ἸΟῪ Ἀν 5Ὰ 3 , 3 

πολυχρονιώτατον εἰναι. οἶμαι δὲ ἔγωγε, εἰ μέλλοιεν ἀνα- 
, ᾽ ,ὔ ᾽ Ἂς Ω , Ν ἧς 

γραφήσεσθαι εὐεργέται εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον, καὶ ξένους 

8. ταῦτα γενόμενα] ΛΌΥ] ταύτας γενομένας. 
ΤΑΌτῚ ὡς εἴπερ. 

52, ὈΡῚ Ἰάθτὰ νἱπτα 1ῃ ΟΡ 5, αὖ 
(ὐοτατηθηΐ. 3, 13, 6. 

7. ὅτε ᾿Αρκάσιν ἐβοήθει ---Ἡγησί- 
λεω]) Εξί Ἡθσθβιθοβ στρατηγὸς ρμιι- 
πᾶ6 δα Μίδηςηρϑαῖη [δοΐδθ, ᾿ῃ τᾶ οο- 
σα Οὐ] ΧΘΠΟΡΠΟη5 Π]18, 
ΔΡρα ιοσ. [,. 2, 54. 46πὶ ἴῃ ἢ]δβί. 
ατ. ποη ποιηϊηανιῦ Χοπορῆοη. θα 
1Ξ οὶ ἡ. 4, ὁ: Τοῖς μέντοι ᾿Αρκάσιν 
ἠναγκάζοντο πέμπειν τοὺς ἱππέας ἐπι- 
κούρους διὰ τὴν συμμαχίαν, εἴ τις στρα- 

τεύοιτο ἐπὶ τὴν ̓ Αρκαδίαν, σοτηπηθηηο- 
ταντὶ συμμαχίαν ζαοΐδτη οἰιπ ΑὙσΔ 1 8 
ΟἸγρΡ. 1ο3.2. ΞΟΌΗΝ, Οιυὰβ τε]!- 
4αδπη ΔηΠΟϊδΙΠΟηθίῃ ν. ἴῃ ἰπαϊοα νυ. 
ἨΘρΈ511608. 

8. καὶ ταύτας γενομένας ] δὶ ἀεβίτγας- 
{15 ΠΘΥῚθτι5. ἸΏ}6]1}10] νο]αϊΐ, οὐ ἀαγα οἱ 
1πτιβιΐαίθ αἀἸοῦθτη οϑῦ ἀρ σ ἦτε ἀθ {|- 
ῬΘΙΠ]ιι85 οΘχϑίσιιθηιθ. αϊὰ αποὰ 
Ῥιδθροβίθσθ (Ἰοθυθηθαῦ ὄδχϑίγιιοίδθ, 
απᾶ6 ἀηΐθα ϑηνῖδϑα ἀἸοο θηΐτγ. ὅτι8- 

9. ὥσπερ 1 ΘΟΠΟΙ]ΆνΠΠΙΒ. 

ΡΊΟΟΥ Ἰρτοαν [1886 καὶ ταῦτα γενόμενα. 
αοοῦβ. Δααϊίαπη. Ρ. 3210, κατασκευάς 
τε γενομένας οοπ]εοι. ΞΟΗΝ, 

ἃ ἂν] Χοπορποπίθαϊη 6888 ὧν αἰχὶ 
ΡῬτδϑῖ, δὰ Ουτορ. Ρ. χὶ. 

οὐδὲ μεθέξουσιν] 1)8 ἀϑύγα ᾿πΠ8 ρ6Γ- 
οορία ᾿ηϊεγργείαίαν Δ΄ εἰβκιαβ. 5ΟΌΗΝ, 

9. ναυτικὸν] [ης06]]Π|ρὲ δάνεισμα. 
Οοπίτα 3). Ηογαὶάσβ Απηϊηδᾶν. δὰ 
ψπ5 Αἰσατη 2, 20, ΠΟ 46 [ὈΘΠΟΥΘ 
Πδιΐϊοο σαριῖ, 564 46 58] 110 Πϑιΐϊοο, 
ααοα ποῦ! απη ἴῃ ΟἸθπ ἔμπ|5886. 6Χ 
ΤΠππογαϊῆθ 8, 45. 8601, Οὐ 88- 
ΒΘηθπ| [ϑιηθτθ ΝΥ βββϑιηρ, δα Ῥρι- 
{πιῇ [μορὶθτι5 ΑἰΓοῖβ Ρ. ροο. Ρ]αίαγ- 
οἶα (ὐδῦοῃ!β 6. 21 : ᾿Εχρήσατο δὲ καὶ 
τῷ διαβεβλημένῳ μάλιστα τῶν δανει- 
σμῶν ἐπὶ ναυτικοῖς τὸν τρόπον τοῦτον. 
ϑρα ἦ6 τοῖο ἢ. 1. σορίοβιτιθ ΟἸΧῚ 1ῃ 
Ερϊτπείτο. ΒΟῊΝ. Θιιοῦ ν. ἴῃ [η- 
αἸςθ ν. ᾿Ἐπίπεμπτον. 



12 

14 

74 ὍΝ νΕΟΤΙΘΑΙΠΙΒΌΝ. 

ΩΝ ἊΝ ΟῚ σ΄“ ΕΣ 3, τὰ Ὁ γ 7ὔ “- φν τες 

ἂν πολλοὺς εἰσενεγκεῖν, ἐστι δ᾽ ἃς ἂν καὶ πόλεις τῆς ἀνα- 
“ 3 ’ὔ » 7ὔ] Αἱ Ν ’ὔ 35 Ν 

γραφῆς ὀρεγομένας. ἐλπίζω δὲ καὶ βασιλέας ἂν τινας καὶ 
» Ν ’ 39 “ ΄ι. ᾿, ΄π 

τυραννοὺς καὶ σατράπας ἐπιθυμῆσαι μετασχεῖν ταύτης τῆς 
χάριτος. 
Ὁ ", Χ 3 Ν᾿ εν τ Ἀ ᾿ τ ὦ Χ 

πότε γε μὴν ἀφορμὴ ὑπάρχοι; καλὸν μὲν καὶ ἀγαθὸν 
ναυκλήροις οἰκοδομεῖν καταγώγια περὶ λιμένας πρὸς τοῖς 

ὑπάρχουσι, καλὸν δὲ καὶ ἐμπόροις προσήκοντας τόπους 
ὠνῇ τε καὶ πράσει, καὶ τοῖς εἰσαφικνουμένοις δὲ δημόσια 

2 Ν “ 3 ,ὔ κι ν, 

καταγώγια. εἰ δὲ καὶ τοῖς ἀγοραίοις οἰκήσεις τε καὶ πωλη- 
τήρια κατασκευασθείη καὶ ἐν [Πειραιεῖ καὶ ἐν τῷ ἄστει, ἅμα 
τ᾽ ἂν κόσμος εἴη τῇ πόλει καὶ πολλαὶ ἂν ἀπὸ τούτων πρόσ- 

οδοι γίγνοιντο. ἀγαθὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι πειραθῆναι εἰ 
δ ’ ͵ ε μ ,ὕ ἰ 

καὶ ὥσπερ τριήρεις δημοσίας ἡ πόλις κέκτηται, οὕτω καὶ 
ε ΄ 2 Ν Ἃ “ , 

ὁλκαδας δημοσίας δυνατὸν ἂν γένοιτο κτήσασθαι, καὶ 
’ 3 ἴω ϑι.; “9 ω “ " ᾿ 

ταῦτας ἐκμισθοῦν ἐπ᾿ ἐγγυητῶν ὥσπερ καὶ τἄλλα δημο- 
Ν Ν “- Ὡἦ Ἕὄ , Χ Ἂ 

σια. εἰ γὰρ καὶ τοῦτο οἷον τε ον φανείη, πολλὴ ἂν καὶ 
5. ΟΝ ὕ ’ ῃ 

ἄπο τουτων προσοδος γίγνοιτο. 

12. προσήκοντας) ΤΛὮΌΙΙ ἐπὶ προσήκοντας. 

11. ὀρεγομένας ἰλορεΐβ εἰσενεγκεῖν, 
Δα ααοα ἂν ρεχποῦ. ΒΟΉΝ. 

χάριτος [06] Προ τῆς ἀναγραφῆς. 
5ΟΗΝ, 

15. καταγώγια] Ἰοταὰβ δα τϑο!ριθη- 
(05 ῬΘΙΘΡΎΙΏΟΒ, 10] αἸνογίθηϊαν οὐ ΡῸΓ 
Βιθηηθτη παιοηῦ. Οτοα ροτίαμῃ ογδηΐ 
οἴξατη νεώρια εὖ νεώσοικοι, τι] Βα ο- 
ἴδ8 ὭᾶνΘ5. ΡΘΙ ὨϊΘπιθῖὴ ΒΟΥ ΔΗΓΙΙΓ. 
5ΟΗΝ. 

ἐπὶ προσήκοντας] ΜέοτοδίοΥ! 5 Πο- 
5011 ΟἿ ΒΟΓΙΡΌΟΙ νο]πθυῖῦ 1ῃ 1ΟΟ]5, 
4] ΘΟΙΊΓΊΘΓΟΙΟ σοτητηοάπτῃ Παθογθηΐ 
Βιύατη, ροῦ8 ἜΧϑίγ] αὔδτὴ Ἰἰοο8 6Χ- 
ῬΟΠΘΠ(ΙΒ τη ΓΟ 118 ΘΟΙΩ 068 οὕ ἀρΐδ, 
Θαυ!άθιη ΠΟ Ροβϑῦτῃ δχραΐατο. 8)6- 
ηθ σγᾶθοθ. ὩΟΏ αἸοϊία1 οἰκοδομεῖν 
καταγώγια ἐπὶ τόπους. ἴῃ ΡΊΤᾶΘΘΟ 
Δεῖγμα νοσαϊ)αίῃγ ἰοσιδ, ἈὈ1 τηθῦοθ8 
ψοπαθηθδθ να ματ ΘΧΡΟΠΘδηΐαγ, 8)1- 
ΤΩ] ΘΙῚ ἸΟΟΈΠῚ, 566 ΘΟΙΠΠΊΟΘΙΟΥΘΠΊ, ρᾶ- 
ΥΔ1Ὶ οἱ οχβϑίλαὶ νϊῦ τηϑυοδίου! 8, Γοτΐθ 
86 Ἰρβαπι 11π4 Δεῖγμα. ΘΌΒΡΙΘΟΥ 191- 
[Ὁ βουρίατη ἔα]5886. ἐπὶ τῷ Δείγματι 
προσήκοντας τόπους οἷ οοῖ. ΒΟΗΝ. 
Οἱ] τοοῖππιβ δηΐθα δι Αὐ]ϑίοῦ. ῬΟΙΙ͂. Ι, 
4. 2, Ῥ- 61, ἰδοϊζο οτηϊβογαΐ ἐπί. ἰποα 
ηδῖπμα ν Ἰάδέατ 6Χ Ργδθοθ θη] περί. 

καὶ τοῖς εἰσαφικνουμένοις)] (πὶ 6Χ 
Ῥοτία ἴῃ ὑγῦθπὶ δανθηϊαηῦ. [08 5[8- 
[1π| τοῖς ἀγοραίοις ἀοπηαβ εὖ πωλητή- 
ρια να] οχϑίσυι ΠΟ 50] τη ἴῃ Ρογίαᾳ 
οἵ ΤΕΡΊΟΠΒ ΡΊγαΘοΙ, 5664 δὔϊδι ἐν τῷ 
ἄστει. ΒΟῊΝ. 

12. ἀγοραίοις)] Θι] τηρῖοθ8. 80 ἐμ- 
πόροις οτηΐὰβ αϊνεπαυσπῦ. 5ΟΗΝ, 

πωλητήρια] [816 πωλητήριον, Ὁ 
ΒΘΥΥῚ νϑηδῖθ5. εὐδηΐ, ποιηιπαῦ ῬΟ]]ὰΧ 
2, 8, 80, 125; 126. [ἄδτη ἸόοὰΒ πρα- 
τὴρ λίθος ἀϊοοαῖαγν. Ηΐης Βούναβ 6 
Ἰαριθ οηΐαβ. [}{ογὰτὰ 146 ΠῚ 7, 11. 
Πλινθύβϑατη οὐαὺ πωλητήριον τῶν πωλη- 
τῶν. πωληταὶ οΥαῖ τηδοΊδγδἴτ15 15, (1 
ψϑοίρα Πα νϑηαθὈαΐ, Ἰΐθιη Ὀοπδ οχϑα- 
᾿ππτη Θογατη, αἱ ροϑβί ῬΥΪπη8ΠῈ ἴπ ΑΥθο- 
ΡᾶΡῸ 8ΡΟΪ]οσΊδΠ] 5011} 1051 νϑυίθυϑῃΐ : 
{θαύαπι εχὶσοθαῦ ᾿Π6 1118 ἱπιροσί- 
ὕστα, 4ποα 40] ποῃ ΡΘρθῃάεγαηί, πρὸς 
τὸ πωλητήριον τοῦ μετοικίου, υἱ Θ50 ἴῃ 
οΥα το π6 Π)θιποβίμθηΐβ 6. Ατὶβίορ.., 80- 
ἀπο! οὖ σοπάοιηηδί! ἰδη αι πη ΒΘ] 
νεπαἀθθαηίῃτ ; νθηαορδύ ἀσπίᾳαθ θοπ8ἃ 
ΡῬαθ]οαία εἰνίατα, ἀοσθηΐθ ΡΟ ποθ 8, 
00. Ἠγροογαίϊομθ οἱ 8115 (τδιητηᾶ- 
(115. Ξ50ΗΝ, 



2 

3 

οι 

ΟΡ. ΤΥ: ὃ 

ΚΙΗΦ: Δ. 
Ψ Ν 5 ’ὔ 3 7 ε “ »: 

'α γε μην ἀργύρεια εἰ κατασκευασθείη ὡς δεῖ, παμπολλα 
Ἂ [4 ΄σ 3 ἴω 2) 

ἂν νομίζω χρήματα ἐξ αὐτῶν καὶ ἄνευ τῶν ἄλλων προσ- 
7, 7, Ἁ ἴω Χ 4 ἕω Ἂν ,ὔ 

ὁδων προσιέναι. βούλομαι δὲ καὶ τοῖς μὴ εἰδόσι τὴν τού- 
᾽ὔ “ Ἢ Χ , 7 “ 

των δύναμιν δηλῶσαι" ταὐτὴν γὰρ γνόντες καὶ ὅπως χρῆ- 
΄σ- σι γ “ὉΟδ 7] σ΄ “ 

σθαι δεῖ αὐτοῖς ἄμεινον ἂν βουλεύοισθε. οὐκοῦν ὅτι μὲν 
πάνυ πάλαι ἐνεργά ἐστι πᾶσι σαφές" οὐδεὶς γοῦν οὐδὲ 
πειρᾶται λέγειν, ἀπὸ ποίου χρόνου ἐπεχειρήθη. οὕτω δὲ 
πάλαι ὀρυττομένης τε καὶ ἐκφορουμένης τῆς ἀργυρίτιδος 

κατανοήσατε τί μέρος οἱ ἐκβεβλημένοι σωροὶ τῶν αὐτο- 
΄σ- 7 Ἢ λ »" 

φυῶν τε καὶ ὑπαργύρων λόφων. οὐδὲ μὴν ὁ ἀργυρώδης 
ΟῚ ΄“7 Τὰ 5» 3 ΒΝ 3 Ν (ρος 

ΤΟπος εἰς μειον τι τ 6:0. ἀλλ ἀεὶ ἐπὶ πλειον 
, 7 

ἐκτεινόμενος φανερὸς ἐστιν. ἐν ᾧ γε μὴν χρόνῳ οἱ πλεῖ- 
στοι ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐν αὐτοῖς, οὐδεὶς πώποτε ἔργου 

4 ἠπόρησεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὰ ἔργα τῶν ἐργαζομένων περιῆν. καὶ 
΄ 3 ς Ψ, 3 ΄- 7 » ψΖ :] Ν 

νῦν δὲ οἱ κεκτημένοι ἐν τοῖς μετάλλοις ἀνδράποδα οὐδεὶς 
“ Ψ ᾽ “ 3  Γο Ὁ “- ε ὉΟῬ ΄- 

τοῦ πληθους ἀφαιρεῖ, ἀλλ ἀεί προσκτᾶται ὁπόσα ἂν πλει- 
7 

στα δύνηται. καὶ γὰρ δὴ ὅταν “μὲν ὀλίγοι ὀρύττωσι καὶ 
ζητῶσιν, ὀλίγα οἶμαι καὶ τὰ χρήματα εὑρίσκεται: ὅταν δὲ 
πολλοὶ, πολλαπλασία ῃ ἀργυρίτις ἀναφαίνεται. ὥστε ἐν 

μόνῳ τούτῳ ὧν ἐγὼ οἶδα ἔργων οὐδὲ φθονεῖ οὐδεὶς τοῖς 
ἐπικατασκεναζομένοις. ἔτι δὲ οἱ μὲν ἀγροὺς κεκτημένοι 

: τ, ἀργύρεια] ΓλΡυὶ ἀργύρια. χ): 
εἴ ᾿ ὀρύσσωσι. 

πάλαι] ΓΛΌΤΙ παλαιά. ΤΑῦτι ὀρύσσ. 
ἐπικατασκευαζομένοις  [ΛὈ11 ἐπισκευαζομένοις. 

1. ἀργύρεια] Ν,Ποϑᾶτη Ρ6} ἐ βουρία- 
Τάτῃ Ὡοΐαγι δα “Π65. ϑίθρδη]. 

2. πάλαι μοΐϊιβ, πΊ Ρογίτι5, 40.811, 
αὖ ΒΟ ΠοΙάογιιβ, τὰ ἔργα ῬΙῸ ἐνεργὰ, 
ΒΘΘΌΘΠΒ ΘΟΠΠηΘηαδΐ πάλαι. 

λόφων) ΕΙΡΙϊα5 οἹ]οθαθ ᾿ηΐουρτθ- 
ἰδίαν, 4881] βώλων εοδϑβϑύ βουιρίαηι. 
5ΟΗΝ 

4. ἀργυρώδης τόπος) [)1οἰὔαγ ἸΟΟΙ8 
18. ὍὯΌῚ νθῆϑθ δυρϑηίογαθ ὕθυγαθ 1ῃ 
Ἰαὐπάϊποια αἰ ππαυπηίαν. ΞΟΗΝ, 

4. οἱ κεκτημένοι---οὐδεὶς ] Νοίδπ πὴ 
ΘΟ] ρΘηΐπι5 αἸσύατη ὉΤῸ τῶν κεκτημέ- 
νων οὐδεὶς, ΕΧ 410 Εἴϊδπη ΒΡ] πὴ 
οοΟπίτδι τη πᾶς τις. 

ἐγὼ οἶδα] ἐγῴῷδα 5οΥ!)οππιτη νἹ ἀουὶ 
ΕἸχὶ δα Οὐτητηθηΐ. 2, 7. 5 

ἐπισκευαζομένοις) ἐπισκευάζειν Χε- 

ΠΟΡΠΟΩΙΙ δϑῦ γτοραάγαγο, γοἤοογο. Τπίου- 
ἄππι ἀρράαγαγθ, πδίγμογ δι σηϊΠοδῦ, πὶ 
Ηιβύ. στ. 5; 3.1 Ἵππους ἐπεσκευ- 
ασμένους καὶ τοὺς Τπηε τς ὡπλισμέ- 
νους. [Ιῃ ΟΥΡΟΡ. ΠΤ: πὰ χρήματα 
παραδεχομένους ἐν ἐυγάστροις στῆσαν- 
τας ἐφ᾽ ἁμαξῶν ἐπισκευάσαι καὶ διαλα- 
χόντας τὰς ἁμάξας κομίζειν, Θϑῇ σοΙη- 
Ροϑιΐβ τροηθθ. ἴη ἢιβύ. ΟΥ. 7, 2, 
18 : ̓Αγοράσαντες δὲ καὶ ἐπισκευασά- 
μενοι ὁπόσα ἐδύναντο ὑποζύγια νυκτὸς 
ἀπήεσαν, Θϑῖ θοτημηθαίτι ᾿Π]ΡΟΒΙῖΟ 9Π6- 
Τᾶγτθ. [ἰπηὯθ δρρεζγεΐ ἔργα ἐπισκευαζό- 
μενα ἰι. 1. ᾿Ἰη06]ΠΡῚ ἀΘΌθτθ απᾶθ τεῆ- 
ΟἸπ πη αΣ ΟΡΘΓα 1Π ΔΘ ΘΗ ΓΟ] Π18. δηΐθα 
ἀδβουτία. ΒΟΉΝ, ἐπικατασκευαζομέ- 
νοις, αἰ κατασκευάζεσθαι ττ,τΩ; 4, 28ὃ. 
Οὐθείαδβ Ρ. 769. 



6 

ἌΝΟΣ ἢ 

πλεῖον γίγνηται δααπηΐ 01]. 

10 ΕῈ ΝνΝΕΟΤΙΟΘΑΙΠΙΒΙ͵.ΙΝ. 

πάντες ἔχοιεν ἂν εἰπεῖν ὁπόσα ζεύγη ἀρκεῖ εἰς τὸ χωρίον 
καὶ ὁπόσοι ἐργάται: ἢν δ᾽ ἐπὶ πλεῖον τῶν ἱκανῶν ἐμβάλλῃ 
τις, ζημίαν λογίζονται" ἐν δὲ τοῖς ἀργυρείοις ἔργοις πάντες 
δὴ φασιν ἐνδεῖσθαι ἐργατῶν. καὶ γὰρ οὐδ᾽ ὥσπερ ὅταν 
πολλοὶ χαλκοτύποι γένωνται, ἀξίων γενομένων τῶν χαλ- 
κευτικῶν ἔργων καταλύονται οἱ χαλκοτύποι, καὶ οἱ σιδηρῆς 
γε ὡσαύτως" καὶ ὅταν γε πολὺς σῖτος καὶ οἶνος γένηται, 
ἀξίων ὁ οντων τῶν καρπῶν ἀλυσιτελεῖς αἱ γεωργίαι γίγνον- 

ται; ὥστε πολλοὶ ἀφέμενοι. τοῦ τὴν γὴν ἐργάζεσθαι ἐπ᾽ 
ἐμπορίας καὶ καπηλείας καὶ τοκισμοὺς τρέπονται" ἀργυ- 
ρίτις δὲ ὅσῳ ἂν πλείων φαίνηται, τοσούτῳ πλείονες ἐπὶ 

τὸ ἔργον τοῦτο ἔρχονται. καὶ γὰρ δὴ ἔπιπλα μὲν ἐπειδὰν 
ἱκανά τις κτήσηται τῇ οἰκίᾳ, οὐ μάλα ἔτι προσωνοῦνται" 
ἀργύριον δὲ οὐδείς πω οὕτω πολὺ ἐκτήσατο ὥστε μὴ ἔτι 
προσδεῖσθαι: ἀλλ᾽ ἣν τισι γένηται παμπληθὲς, τὸ περιτ- 
τεῦον κατορύττοντες οὐδὲν ἧττον ἥδονται ἢ χρώμενοι αὐτῷ. 
καὶ μὴν ὅταν γε εὖ πράττωσιν αἱ πόλεις, ἰσχυρῶς οἱ 
ἄνθρωποι ἀργυρίου δέονται. οἱ μὲν γὰρ ἄνδρες ἀμφὶ 
ὅπλα τε καλὰ καὶ ἵππους ἀγαθοὺς καὶ οἰκίας καὶ κατα- 
σκευὰς μεγαλοπρεπεῖς βούλονται δαπανᾶν, αἱ δὲ γυναῖκες 
εἰς ἐσθῆτα πολυτελῆ καὶ χρυσοῦν κόσμον τρέπονται. ὅταν 
τε αὖ νοσήσωσι πόλεις ἢ ἀφορίαις καρπῶν ἢ πολέμῳ, ἔτι 

πάντες] ΑΌΥΙ πάντας. 
ἀφέμενοι] [Ὁτ] ἀφιέμενοι. 

8, ἀγαθοὺς (ὑδδί4]1ο. 

5. ἀργυρείοις ΓΛΌΤΙ ἀργυρίοις. ό. σιδηρῆς] 
ΓλΡΥ] σιδηρεῖς. φαίνηται] καὶ ἀργύριον 

ΓΑΌΤῚ ἀγαθούς τε. 

5. ἐμβάλλῃ τις] [ἀργὴ νϑυϊατη εθῦ ἡμῖν. Αροάοβὶβ Ππουιιπὶ δαΐθμη οϑί ἀρ- 
5.29. ἴῃ Οδοοποιηῖοο 17, 12, σκα- γυρῖτις δέ. ΟΥγτορ. 4; 2. 12: ᾿Αλλ᾽ οὐ- 
λέας ἐμβάλλετε τῷ σίτῳ. ΒΟῊΝ, 

ἀργυρείοις ἔργοις] Ποπιοβίμθηΐβ 1ο- 
Ομ τη. 1ῃ Μιάϊαπᾶ Ρ. σύϑ, 17. Ὁ] δαηΐ 
τὰ ἔργα τὰ ἀργύρεια ΔΡΡροβϑαῖ δ ει- 
5.185, αἱ ἀργυρείοις. 50ΟΗΝ, ΝΥ, 
Γμ65. Θίθρῃδηι. 

πάντας δή φασιν] ΜΙὮΙ πάντες 5011- 
Ῥεπάστῃ νἸαθίαν, τὖ απΐθδ πάντες ἔχοιεν 
ἂν εἰπεῖν, εἴ οὐδεὶς τοῦ πλήθους ἀφαι- 
ρεῖ, ἀλλ᾽ προσκτᾶται. ἰσἸῦα σοτΐο 1088 
Χοπορθοη πος βοϊοραῦ, ΠῸΠ [ἈΠΊΔΠῚ 
βεααθθαῦυσ. Μδοοῦτῃ βεηῦϊ Πειηαου- 
ἤπ5. ΒΟΉΝ, 

6. καὶ γὰρ οὐδ᾽ ὥσπερ] οὐχ τηδ]εθαΐ 
ιθρμᾶπαβ. 5οα ἴϊὰ Ηιϑὺ. συ. 4. 8, 
14: Καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ βασιλέα στρα- 
τεύεσθαι δυνατὸν οὔτε ᾿Αθηναίοις οὔθ᾽ 

Ν “ ὰ 2 , »-" 

δὲ μὴν, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ἀνδράσι τοῖς 
μὲν γεωργίαι, ἀσχολίαν παρέχουσι, τοῖς 

᾿ δὲ τέχναι, τοῖς δὲ ἄλλα οἰκεῖα᾽ ἡμῖν δὲ 
στρατεύεσθαι οὐ μόνον σχολὴ, ἀλλὰ καὶ 
ἀνάγκη. ἀλλὰ μὴν οὐχ ὥσπερ ἄλλα 
πολλὰ τῶν πολεμικῶν χαλεπὰ μὲν, χρή- 
σιμα δέ: ἱππικὴ δὲ οὐκ ἐν ὁδῷ μὲν ἡδίων 
ἢ αὐτοῖν τοῖν ποδοῖν πορεύεσθαι: 9 

ἀφέμενοι) ΕΥΘαΊΘΠ5 ἴῃ Π10115 νἹ] τὰ 
Βαβύα μι (οοίαβ Ρ. 770. 

καὶ ἀργύριον πλεῖον γίγνηται] Ιη8Π6 

Πρ ἘΡΣ α]εοῖῦ (οὈοίαδ Ρ. 771. 
ἀφορίαις] Ρ]υτα! αὐίαν Απίῖ- 

ἘΣ Ρ. τύ, 12: Ἔκ γὰρ τούτων αἱ 
ἀφορίαι πἰρεῦτει: Ιηβ8ογ. ΟἸΡΙΟΡΟΙ. 
(ον. [ηβογ. νο]. 2, Ρ.. 120, π. 2ΟΡδ, 
Β, 81: Τῶν ἐν τῇ πόλει κακῶς διακει- 



ΘἸἈΕΡΎΤΕΥ.: {|| 

Ν Ν “ : - Τῆς “ 7 Ν 9 , 

καὶ πολὺ μᾶλλον ἀργοῦ τῆς γῆς γιγνομένης καὶ εἰς ἐπι- 
΄, ᾽ ,ὔ , 7ὔ 

το τήδεια καὶ εἰς ἐπικούρους νομίσματος δέονται. εἰ δέ τις 
φήσειε καὶ χρυσίον μηδὲν ἧττον χρήσιμον εἶναι ἢ ἀργύ- 
ριον, τοῦτο μὲν οὐκ ἀντιλέγω, ἐκεῖνο μέντοι οἶδα ὅτι καὶ 
χρυσίον ὅταν πολὺ παραφανῇ, αὐτὸ μὲν ἀτιμότερον γίγνε- 

τ » Ἅ 7, “ “-“ δ 3 5.7 

τι Ται, τὸ δὲ ἀργύριον τιμιώτερον ποιεῖ. ταῦτα μὲν οὖν ἐδη- 
7 4 [ν ΄- λ “ ͵ 

λωσα τούτου ἕνεκα ὅπως θαρροῦντες μέν ὅτι πλείστους 
Ἕ δ ᾿ ’ὔ 32 “ ᾿ 

ἀνθρώπους ἐπὶ τὰ ἀργύρεια ἄγωμεν, θαρροῦντες δὲ κατα- 
Ἄ » 2 κω 2, » , Ἁ 

σκευαζώμεθα ἐν αὐτοῖς, ὡς οὔτε ἐπιλειψούσης ποτὲ ἀργυ- 
7, 7 Ἐν 5 ,ὔ 7 ἈΝ 5 7, - , 

τ2 ρίτιδος οὔτε τοῦ ἀργυρίου ἀτίμου ποτὲ ἐσομένου. δοκεῖ δέ 
«ε , 7ὔ - ΄σ ’ὔ 

μοι καὶ ἡ πόλις προτέρα ἐμοῦ ταῦτα ἐγνωκέναι" παρέχει 
οῦν ἐπὶ ἰσοτελείᾳ καὶ τῶν ξένων τῷ βουλομένῳ ἐργαζε- γοῦν ε ἰᾳ καὶ νῶν τῷ βουλομένῳ ἐργὰ 

σθαι ἐν τοῖς μετάλλοις. 
σ Ν Ν , Ν “ τς 3) “ 

ι2 ἶνα δὲ καὶ σαφέστερον περὶ τῆς τροφῆς εἴπω, νῦν διη- 
,ὔ «ε Η ΄ Ν » ΄ ΄ » 

γήσομαι ὡς κατασκευασθέντα τὰ ἀργύρεια ὠφελιμώτατ 
“Ὁ 3) “ ΄ 3... » σ δ 3 “ὕ ΚΠ τς ’ 

ἂν εἴη τῇ πόλει. ἀπ᾽ αὐτῶν μὲν οὖν ἔγωγε ἀφ᾽ ὧν μέλλω 
Σ Α ,7ὕ » “ ’ὔ ε 7, ΄ » 

λέγειν οὐδέν τι ἀξιῶ θαυμάζεσθαι ὡς δυσεύρετόν τι ἐξηυ- 
΄ ᾿ ι - Ξ "» ΄ ἘΝ 

ρηκώς" τὰ μὲν γὰρ ὧν λέξω καὶ νῦν ἔτι πάντες ὁρῶμεν, 

το. [1011 ἧσσον εἴ παραφαίνη. 
ΤΑΌΥ] ἀργύρια. Ἶ 
σκευαζόμεθα. 

μένων πάντων διά τε τοὺς πολέμους καὶ 
τὰς ἀφορίας, οὐ 8}}} δὰ “65. ὅ΄τερῃ. 
αἰαῖ]. 

το. πολὺ παραφαίνῃ ] ΝΊΊΤΟΥ νΘ ΓΒ ατη 
᾿ηΐαοίαπη 80 πίθου θυβ, ασποᾶ 1 
παραφανῇ ταὰίδη τη σθηβθο. Δεῖν 
ΘΠ ἴοστηα ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἴα ΠΌΒΟΑΙΔΠῚ 
τιϑ8 6556 ροῦν. (ὐδίθσ τη Ραα]Ὸ 
δηΐθα τούτῳ μὲν οὐκ ἀντιλέγω σοτηῖσε- 
θεῖ ΠεϊπαογῆιμβΒ. ὅΟΗΝ. Νέεπιο 
Θηη Οἰχιῖβθ8 νἱαἀθίαν ἀντιλέγειν τι, 
ΠΪΒῚ δοοιιδαίῖνο δὰ ἰρβαμῃ 14 αυοὰ 
4115 Ορρομαΐ τοϊαΐο, τ οβίθεπαιϊηίς 
αὰδ6 αἰχίτηιβ δὰ Π68. δίθρῃ. ρΡ. 
9231 Ὁ. Ν 

11. ἀργυρίτιδος] τῆς ἀργυρίτιδος 
ΒΟΡΙθΟπαπθιτη νιἀοίαγ, οἴϑι οὕτη νοῦ 
ἐπιλείπειν Ξ86ρ6 Ἰπησιηίαγ βιιὈϑίδῃ- 
ἔνα 51Π6 ΔΙΌΘΌΪ]Ο. 

12. ἐπὶ ἰσοτελείᾳ] ϑιυϊάδβ: ᾿Αγρά- 
φου μετάλλου δίκη---ἕνεκα τοῦ τελεῖν 
τῷ δήμῳ εἰκοστὴν τετάρτην τοῦ καινοῦ 
μετάλλου. ΤΠ μ]οϑί θη 65 Ῥ. 435. 7: 
Τί γὰρ δή ποτε Μοιροκλέα μὲν ἔκρινας, 

εἰ παρὰ τῶν τὰ μέταλλα ἐωνημένων 

12. τῷ βουλομένῳ Γι ΘΟ ον 8. 
3.5: ἀργύρεια] ΓΑΌΤΙ ἢϊς οἱ 14, τύ, ἀργύρια. 

11. θαρροῦντες 1ΔΌΤῚ Ὁ15 θαρσοῦντες. 

ΓΑ γ] τῶν βουλομένων. 
ἐξηυρηκώς  [ΛΌΤΙ ἐξευρηκώς. 

εἴκοσιν ἐξέλεξε δραχμὰς παρ᾽ ἑκάστου, 
αποα ἀοιηαδθ παρεκλέγειν τὰ κοινὰ αἸ- 
οἷ. οἰ Σ πη Θ΄] 1085 ΘΟ ΠΊ ΘΠ δ ὗ 
Ἰάθιη Ρ. 977. ᾿Ἰσοτέλεια ΑΙοΙαΥ 86- 
ααστη ᾿ς ααοα ΡΓῸ πηδίβ}]0 πούὸ 
βοὶναῦ ρῬϑιθοτη8. οὔτ οἶνθ. (είε- 
ΤΙΠῚ [ἢ 8ΟΒΕΠ ΔΙΟΠΘ. ὈΟΠΟΙΊΤ Οἷν]5 
ΒΘΠΊΡΕΙ ΘΧΟΙΡΙ ΘΠ αγ, 4πᾶ8 1η πηεΐ8]- 
18 οσουραῖα Θχθγοθ δηύαγ, ἰοβία 1)6- 
τη ϑίΠ6Π6 Ρ. 1044; 17. ὍὈῚ Ἰ6χ γϑοϊία- 
ταγ: πλὴν τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς 
ἀργυρείοις, ὅσα οἱ νόμοι ἀτελῆ πέεῖτοι- 

κασι. ΟΓΗΝ, 
13. περὶ τῆς τροφῆς) Ἀρείο᾽ ΝΥ εἰ8- 

Κπ8 ΠΪΓ185 ὈΥανα ΠΟς 6886 σθηβθῦ ῃ1Ὸ 
περὶ τῆς πᾶσιν ἐντεῦθεν γενησομένης 
τροφῆς. ΒΟΉΝ, [ὴ)ὲ τροφῆ ἀαἰϊχοτγϑί 
1,1, αἵ ἸηΠ ἃ 22. 

ἀφ᾽ ὧν] ῬγΔΟΡΟΒΙΠΟΤΙ5 Οτη ΤΘ]ϑῦνο 
Ταροίαθ δχϑηρὶα ν. δρῃὰ Βεκκου. 
Δαά. δὰ ἰβοὺῦ. Ρϑπδίῃ. Ρ. .246 Ὁ: 
Οὐκ ἐκ τούτων ἔφερον ἐξ ὧν αὐτοὶ 
διέσωσαν" εἴ Τγοῦτρ. Ρ- τό606: Εἰς 

αὐτὸ τοῦτο τὴν τιμωρίαν τάξαντες, εἰς 
ὃ μάλιστα φοβούμενοι τυγχάνουσι. 



78 δ νΕΟΤΙΟΘΑΙΠ1ΒΌ 5. 

Ν Ν ’,’ Ν 93 νν 3 3 7 

τὰ δὲ παροιχόμενα πάντων κατὰ ταὐτα αὖ ἀκουύομεν᾽" 
κ᾿ 7, , ΄ “, ΄, Χ 

4 τῆς μέντοι πολεωᾷ πάνυ ἀξιον θαυμάσαι τὸ αἰσθα- 
“ Χ 7 3 Ὁ 9 7 : ἈΝ 

νομένην πολλους πλουτιζομένους ἐξ αὑτῆς ἰδιώτας μὴ 
“ ’ὔ 

μιμεῖσθαι τουτους. πάλαι μὲν γὰρ δήπου οἷς μεμέληκεν 

ἀκηκόαμεν ὅτι Νικίας ποτὲ ὃ Νικηράτου ἐκτήσατο ἐν τοῖς 
ἀργυρείοις χιλίους ἀνθρώπους, οὗς ἐκεῖνος Σωσίᾳ τῷ Θρᾳκὶ 
ξ σθ Φ᾽ ὦ ὀβολὼ Ἁ ΤΕΛΉ ἐκασ ΄- τ ΩΣΟΣ 

ἐξεμίσθωσεν, ἐφ᾽ ᾧ ὀβολὸν μὲν ἀτελῆ εκάστου τῆς ἡμέρας 
» , Χ 3.5} Ν 3 ΣΧ , 

τ5 ἀποδιδόναι, τὸν δ᾽ ἀριθμὸν ἴσους ἀεὶ παρέχειν. 
δι Ἂ 

ἐγένετο δὲ 
καὶ Ἵππονίκῳ ἑξακόσια ἀνδράποδα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον 
τοῦτον ἐκδεδομένα, ἃ προσέφερε μνᾶν ἀτελῇ τῆς ἡμέρας" 
Φιλημονίδῃ δὲ τριακόσια ἡμιμναΐον" ἄλλοις δέ γε ὡς οἶμαι 

τό δύναμις ἑκάστοις ὑπῆρχεν. ἀτὰρ τί τὰ παλαιὰ δεῖ λέγειν; 

12. ταὐτὰ ϑίορπαμηιβ. [1] ταῦτα. 
παρέχειν ᾿,ΘΟΠΟ]Αν 8. 
ἡμιμναῖα. οἶμαι] ΤΑΌΥῚ οἴομαι. 

18. τὰ δὲ παροιχόμενα πάντων κατὰ 
ταὐτὰ αὖ ἀκούομεν] ΑἸάϊηδθ. πραγμά- 
τῶν ΠΟΥΥΘΟΙΟΙΊΒ δϑύῦ ᾿Π8ΔΠ6 ΘΟΤΩΙΩΘΏ ΠΩ 
ῬΓῸ πάντων, ΘᾺ] ΟΡ π6 σοηρτιηΐ κατὰ 
ταὐτὰ, 8ΠΟαα] 16 ἸΠ8Π6. 

14. οἷς μεμέληκεν]. α. ΡΙαίο ατοιῦ [,6ρ. 
6, Ῥ. 765 "αὶ : Οἷς τούτων ἐπιμελές. 

Σωσίᾳ] ΟὈὐτημηρηΐ. 2, 5, 2 δϑῦ: Νι- 
κίας λέγεται ἐπιστάτην εἰς τἀργύρεια 
πρίασθαι ταλάντου. (ἱοῃῖΐ. ΒΡ] ΓΔ ΟὮ] 
ΝΙοίδιη 6. 4. Αἰπϑπδδι 6. Ρ. 272 
τί αἰαῖ: Χιλίους ἔχων οἰκέτας ἐμίσθω- 
σεν αὐτοὺς εἰς τὰ ἀργύρεια Σωσίᾳ τῷ 

Θρᾳκὶ, ἐφ᾽ ᾧ ὀβολὸν ἕκαστον τελεῖν τῆς 
ἡμέρας. Ξ0(ῊἫΝ. ὕπᾶε τερθῦϊ υ- 
βίδα, Οα. Ρ. 1758, 33. . Βοροκῃ. 
Οδοοη. Αὔδεη. νοὶ. 1, Ρ. ύ28. Σω- 
σίας Πγαχ αυϊάδτα οβί οἰΐϊδτη δρυα 
ΤΠ Θορηγ. Οπαγ. ας. 20. 

ἀτελῆ] Βροδοῖθ Υ δἰβίκια8 ᾿Ἰπηἱορργοία- 
ἴυγ Ἰηϊορτατα ΟὈο] πα, 6 απὸ Π1}1] 
ἴῃ ΡΒ] ΟΠ] Πθατι6 1Π ΒΘΥΟΒ ΙΒ ΟΒ 
1051 Νιοῖδθ βϑϑϑῦ παμπηθγδηάιη, τη6- 
τα ἰοῦ. ὅ816 Ἰΐθυ τη δϑύ 5. 15 οὗ 
22. (Οὐδἴοεαπι Δοβο ποθ. ὁ. ΤΠ ΔΓΟἢ. 
Ρ-. 14:1, οἰκέτην δημιουργὸν τῆς σκυτο- 
τομικῆς Τηθηο δῖ, 64ἰ ἀο8 ΟΌΟ]ΟῸΒ 
Β]Π6}185 αἸεθ08 αἀοτηϊηο τρα οαΐ, ἀπέ- 
φερε τῆς ἡμέρας, ὁ δὲ ἡγεμὼν τοῦ ἐρ- 
γαστηρίου (το ο]απη τοαάοαῦ 101. 
5ΟΗΝ. ᾿Ατελὴς 516 δία τη 1λθμποϑίῃ. 
Ῥ. 816,8 : ᾿Αφ᾽ ὧν τριάκοντα μνᾶς ἀτε- 
λεῖς ἐλάμβανε τοῦ ἐνιαυτοῦ τὴν πρόσ- 
οδον" τι: Οἱ δώδεκα μνᾶς ἀτελεῖς αὐτῷ 
προσέφερον. 

ΤΡ τὶ παρεῖχεν. 
(ὐδίουϊ ἴσως. 

ΤΌΣ] 
14. ἴσους ΜιοίοΙ 8. 
15. ἡμιμναῖον 1, ΘΟΠΟ]Αν 18. 

ἴσους] ΜΙΊΓΟΥ 8]1ΘΠππὶ 80 πος Ἰοοο 
ἴσως Ἰπίογργθθϑ 51:16 ηὍ]0 ΔΡΡΙΟ 4556. 
5ΟΗΝ. 

15. Ἱππονίκῳ) ΠΙρροπίσυτμῃ ([811188 
ΠῚ Π1π, Ατητποηδιη σορποτϊηϊηαίατη, 1ἢ- 
[6] Πσὶὺ Ζειαπῖαθ. [96 (18111ἃὰ Ἰρβὸ δϑί 
Ἰοοὰβ. Ργδθοϊατιβ ΠΤ ΠΘΟρ 811 αἀθ [,8- 
ΡΙαΙΠ 5 ἤν. 2, ὃ 6 οἰπη 8 Ὁ Ἰηνθηΐο : 
Καταδεῖξαι δέ φασι καὶ εὑρεῖν τὴν ἐρ- 
γασίαν Καλλίαν τὸν ᾿Αθηναῖον ἐκ τῶν 
ἀργυρείων, ὃς οἰόμενος ἔχειν τὴν ἄμμον 
χρυσίον, διὰ τὸ λαμπυρίζειν, ἐπραγμα- 
τεύετο καὶ συνέλεγεν" ἐπεὶ δ᾽ ἥσθετο 
ὅτι οὐκ ἔχει, τὸ δὲ τῆς ἄμμου κάλλος 
ἐθαύμαζε διὰ τὴν χρόαν, οὕτως ἐπὶ τὴν 
ἐργασίαν ἦλθε ταύτην. οὐ παλαιὸν δ᾽ 
ἐστὶν, ἀλλὰ περὶ ἔτη μάλιστ᾽ ἐνενή- 
κοντα εἰς ἄρχοντα Πραξίβουλον ᾿Αθή- 
νησι. Θαθίῃ ἰοσστη Ρ]Ἰπἰ5. 33, 37, 
Ἰηξογργθίαϊιθ δπηη ΓΒ ροϑι]ΐ 
240. ἮΗϊῃης ΙἸὰχ Ἠδτροογαίομι. ἴῃ 
χρυσοχοεῖν: -ππἔπεσέ τις φήμη ποτὲ εἰς 
τὸ πλῆθος τὸ ᾿Αθηναίων ὡς ἐν Ὑμηττῷ 
χρυσοῦ ψῆγμα πολὺ φανείη καὶ “φυ- 
λάττοιτο ὑπὸ τῶν μαχίμων μυρμήκων. 
οἱ δὲ ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα ἐξέθεον 
ἐπ᾿ αὐτούς. ἄπρακτοι δ᾽ ὑποστρέψαντες 
καὶ μάτην κακοπεπαθηκότες ἔσκωπτον 
ἀλλήλους λέγοντες, σὺ δ᾽ ᾧου χρυσοχο- 
ήσειν. ΘΟῊΝ. 

οἴομαι} Α]ΙΘΠτιΠῚ ἃ ργοϑῶ ΑὐΠ]σου τα 
οἴομαι, αἱ αἰχὶ ρῬγαρῇ. δα ΑΠΔΡ. Ρ. ΧΙΪ, 
Ὦϊο ἴδ ὙΝ εἰβικῖαβ ποίανοιαϊ, Υ. 3, 11. 

τό. τί τὰ παλαιὰ δεῖ λέγειν] Μυ]α 
᾿να] 5 Του τπ11116 Θσχθηιρ]α οομία] ΥΥ γὺ- 
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ΟΑΡ. ἘΝ. 19 

᾿ ᾿ - γι ν Ὑδ, 5 “ 
καὶ γὰρ νῦν πολλοί εἰσιν ἐν τοῖς ἀρ) “"υρείοις ἄνθρωποι 

ὔ ΄, ἷ 

οὕτως ἐκδεδομένοι. περαινομένων γε μὴν ὧν λέγω τοῦτ᾽ 
ἊΟ , Χ 7 » Ω͂ 9 ζω ᾽ὔ 

ἂν μόνον καινὸν γένοιτο εἰ ὥσπερ οἱ ἰδιῶται κτησάμενοι 
Ῥ , 3, ’ὔ ἢ Χ ὔ 

ἀνδράποδα προσοδον ἀέναον κατεσκευασμένοι εἰσὶν, οὕτω 
ξ , ΄“ ’ 3 ’ὔ σ Ἂ 7 

καὶ ἡ πόλις κτῷτο δημόσια ἀνδράποδα, ἕως γίγνοιτο τρία 
ΓΝ 3 7 3 Χ Χ ,ὕ 3" ἃ ΄σ 
ἑκάστῳ ᾿Αθηναίων. εἰ δὲ δυνατὰ λέγομεν καθ᾽ ἐν ἔκαστον 

3 ΄᾿ ΓΟ « 7 7 ς 5 ΄ι ΑΝ Ἂ 

αὑτῶν σκοπῶν ὁ βουλομενος κρινέτω. οὐκοῦν τιμὴν μεν 
5 Ἕ 327 “ ΄ Ο ΧΝ ’ ’ὔ ΩΝ 

ἀνθρώπων εὔδηλον ὅτι μᾶλλον ἂν τὸ δημόσιον δύναιτο ἢ 
Ὁ: 3 “- 7 “ Χ τὸ να τος Ν 

οἱ ἰδιῶται παρασκευάσασθαι. τῇ γε μὴν βουλῇ ῥᾷδιον καὶ 
7 2 Χ ,ὔ 5 ’ὔ Ἀ Ἁ 

κηρύξαι ἀγειν τὸν βουλόμενον ἀνδράποδα καὶ τὰ προσ- 
΄, , 5 Χ ἂν 0.4 - Ὧ ἊΝ ΓΝ πὰ 

αχθέντα πρίασθαι. ἐπειδὰν δὲ ὠνηθῆ, τί ἂν ἧττον μισθοῖτο 
ἃ ΄σ Ἷ “δ ἊΝ “5 7ὕ ι ΠΥ σ΄ 5 ΄ι- 

τις παρὰ τοῦ δημοσίου ἢ παρὰ τοῦ ἰδιώτου, ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς 
, “ “ “ ἢ ς Ἁ 

μέλλων ἔξειν ; μισθοῦνται γοῦν καὶ τεμένη καὶ ἱερὰ καὶ 
, Ἂς ΄ ζω Ἀ ἴω “ 7 Χ 

οἰκίας καὶ τέλη ὠνοῦνται παρὰ τῆς πόλεως. ὅπως γε μὴν 
ΔῈΝ 5» θέ ὁ " “ ὃ 7 " ἣ β ̓ὔ » " 

τὰ ὠνηθέντα σώζηται, τῷ δημοσίῳ ἐστι λαμβάνειν ἐγγύους 
Ξ' δ γ - ΠῚ 

παρὰ τῶν μισθουμένων, ὥσπερ καὶ παρὰ τῶν ὠνουμένων 
᾿ ,7ὔ » - εν Ν » ΄“- 7 ε-“- - ὔ ν 

τα τελῆ. ἀλλὰ μὴν καὶ ἀδικῆσαί γε βᾷον τῷ τέλος. πρια- 

μένῳ ἢ τῷ ἀνδράποδα μισθουμένῳ. ἀργύριον μὲν γὰρ πῶς 
Ν 

καὶ φωράσειεν ἂν τις τὸ δημόσιον ἐξαγόμενον, ὁ ὁμοίου τοῦ 
ἰδίου ὄντος αὐτῷ; ἀνδράποδα δὲ σεσημασμένα τῷ δημο- 
σίῳ σημάντρῳ καὶ προκειμένης ζημίας τῷ τε ποτ ον 
τῷ ἐξάγοντι, πῶς ἂν τις ταῦτα κλέψειεν ; : οὐκοῦν μέχρι 
μὲν τούτου δυνατὸν φαίνεται τῇ πόλει εἶναι τὸ ἀνθρώπους 
καὶ κτήσασθαι καὶ φυλάξαι. 

17. ἀέναον] [ΔΌΥ] ἀένναον. 
νεται] φανεῖται Β. φανῆναι ΑἸα. 

θη. δὰ {π]|ϊδη. Ρ. 6 ), ΒΙΌΠοίΝ. οὐἱῦ. 
ΜΕ 5. μᾶεί. 1, Ρ.. 46. 

17. δημόσια] τα πηδποιρῖα τνι]έ 
ΒΟΙΙΡΙΟΥ ἃ Οἷγθ Ἰποσοα 8. ΠΟ Ροϑ- 
5166], 56 σοηαποὶ, ΡᾺὈ]1ο15. ἰοσαΐο- 
τθ5 Πιιπηογαῖα ΘΟ ηΪα, ΕΓ1 τηοπῃοί 
ὙΝν εἰβιιβ. 5ΌΗΝ. 

19. καὶ ἱερὰ] [)ε]δπάπιῃ σομ]]οἱΐ 
Βακὰβ ἴῃ ΟΠ ΠΟΙ]ΟΙΒ ΠΥΡΟΠΊΠΒΠΊ. 
νΟ]. 4. Ρ- 254. υἱ Ηϊβι. ατ. 6, 5, 27: 
Ἔν τῷ τεμένει τοῦ ᾿Απόλλωνος, 1Π 
ορτη5 βοτιρίαπι ᾿Απόλλωνος ἱερῷ. 

21. σεσημασμένα] Νοίδᾶ ἸηπγοὈδίαν 
ουὉ]. Ηης 56ΓΝῚ αἸοοδηΐαν στιγμα- 
τίαι. ΖΕΌΝ. 

προκειμένης͵] [{ὰ ΒΙοτηβο]άϊ5. δὰ 
ΤΏσο. 2, 45: Ἔν οὖν ταῖς πόλεσι 

21. προκειμένης [ΛΌΤΙ προσκειμένης. 
τὸ Τ,Θοποίδν]8. 

3 .] 53 “ι» » ΄- 

εἰ δ᾽ αὖ τις τοῦτ᾽ ἐνθυμεῖται 

φαί- 

ΤΌ 11] τε. 

πολλῶν θανάτου ζημία πρόκειται καὶ 
οὐκ ἴσων τῷδε, ἀλλ᾽ ἐλασσόνων ἁμαρ- 
τημάτων, ΑΌΪ θάνατος τεοία (ο οί 
δα ἢ. 1. 

φαίνεται ρΡτῸ φανεῖται (ορείι8 Ρ. 
7τ. ἈἸξοῦατη. ΟΧΣ θα 6 πι} νοῖδα 
Ροίαϊξ 1ΠΓΘΥΤ]. 

22. ἐνθυμεῖται ὡς πολλοὶ φανοῦνται] 
ΜΠΠΙ, πορϑίϊομθ ᾿ηβουΐα δηΐθ πολλοὶ, 
ΟὈ]ΘΟὕΟΠΙ5. 5ΘΏΒΤ15 ΠΠ ΔΉ] ΓΕΒ[118 το α] 
νιαδίαν: ἐπειδὰν πολλοὶ ἐργάται τγΕΣ 
νωνται, οὐ πολλοὶ φανοῦνται καὶ οἱ 

μισθωσόμενοι. 1. 6. ΜΙ α118. [οτΐθ 
ἰτηθαῦ πὸ, ὉΌῚ τὰ] 86] δααποί 
αθυιηΐ, ἰδ πῇ ΓΛ] ΠῸΠ 51πη0 6] 608 
φΟΠ πιο 6 γο]ηΐ, 15. τορυΐοῦ νϑίπη 
Ῥτδθίου 605, 4111 δα ορεῦα 81. Ρ10}]1- 
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80. τη ὙΕΟΥΓΘΆ ΙΒ. 
- 

ὯΝ » Χ 5» Ζ, 7 “- 

πῶς ἐπειδὰν πολλοὶ ἐργάται γένωνται, πολλοὶ φανοῦνται 
Ν ε ’ - ’ 7 7 

καὶ οἱ μισθωσομενοι, ἐκεῖνο κατανοήσας θαρρείτω ὅτι πολ- 
Ν Ν “- 2 7, Χ 

λοὶ μὲν τῶν κατεσκευασμένων προσμισθώσονται τοὺς δη- 
“ ᾿ ΄ 5 Ἀαν κὐ ὦ ΄ Ν 3, ΡΟΝ Ν 

μοσίους, πολλὰ γάαρ' ἐστι τὰ ὑπάρχοντα, πολλοὶ δ᾽ εἰσὶ καὶ 
αὐτῶν τῶν ἐν τοῖς ἔργοις γηρασκ όντων, πολλοὶ δὲ καὶ 
ἄλλοι ᾿Αθηναῖοί τε καὶ ξένοι οἱ τῷ σώματι μὲν οὔτε βού- 

9. Ν ΕΥ ’ὔ ΩΝ 3 ᾽ς ΄- Ἀ 72 » 

λοιντ ἄν οὔτε δυναιντ᾽ ἂν ἐργαζέσθαι, τῇ δὲ γνώμῃ ἐπι- 
“ ἰπ ν γ “Ὁ ΠῚ ΄, ῃ 3 δ 

μελόμενοι ἡδέως ἂν τἀπιτήδεια πορίζοιντο. ἦν γε μέντοι τὸ 
ἴω ἴω 7 ΕῚ ΄ τὰ 3 

πρῶτον συστῇ διακόσια καὶ χίλια ἀνδράποδα, εἰκὸς ἤδη 
5 3 » ἴω “ ὔ » 27) , δ ἃ Ν ΄ » “-". 

ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς προσόδου ἐν ἔτεσι πέντε ἢ εξ μὴ μεῖον αὐτῇ 
ἰς 7 Ζ 5 ΄ Χ Ἄ ΄- ΄- 

ἑξακισχιλίων γενέσθαι. ἀπὸ γε μὴν τούτου τοῦ ἀριθμοῦ 
ἊἈ 5 Χ “ » “ “ ς 2 ’, ς ἃ 

ἣν οβολον εἐκαστος ατελῆ τῆς ἡμέρας προσφέρῃ, ἡ μὲν 
΄ [ ζ ΄, ΄- ΕῚ ἴω 5 Ν ἃ Ψ 

24. πρόσοδος ἑξήκοντα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ. ἀπὸ δὲ τούτων 

28 

δ 9 57 5 ’ “ 3) “- ΄ 

ἣν εἰς ἀλλα ἀνδράποδα τιθηται εἰκοσι, τοῖς τετταράκοντα 
57 » ἴω ," “ ᾿] 3, ἷν 3 

ἤδη ἐξέσται τῇ πόλει χρῆσθαι εἰς ἀλλ᾽ ὅ,τι ἂν δέῃ. 
“Ψ 

οΤαν 
7 5» “ « ἊΝ ς 

δέ γε μύρια ἀναπληρωθῆ, ἑκατὸν τάλαντα ἡ πρόσοδος 
» 

εσται. 
Ψ, ἃ ͵ ΄, 7 “4 

ὅτι δὲ δέξεται πολλαπλάσια τούτων μαρτυρήσειαν 
32, 357 ᾿, 3.3. Ν “ 77 “ δ 7 

αν μοι εἰ τινες ἐτι εἰσὶ τῶν μεμνημένων σον Τὸ τέλος 

22. πῶς] [ΛΌΤ] ὡς. 
ἐπιμελόμενοι) [ΛΌΤῚ ἐπιμελούμενοι. 
22. προσφέρῃ] [ΔὈγῚ φέρῃ. 
25. μαρτυρήσειαν) ἱ1Ὀ1] μαρτυρήσαιεν. 

ΟἾΒ. ΒΕΙΝῚΒ ΟΡῸΒ. ὨΔΟΘὈηΐ, 6586. οἴ181| 
ΘΧ 5615 τη ]005, 401 ΟΠ 1Π τηθί8}}15 
ΘΟΠΒΘΠΙΙΘΙΪηΐ, 8115 ΒΘΥΡῚ5. σΟΠΟΠΟΙΙ5 
ῬΙδθθεβθ τῃϑ]Πηΐ, ἴα 186 νἱούπτη 
ΠΌΔΘΙΘΥΘ: 6588. Θἴ18Π0 οἶνο5 Αἰ Πθηθη- 
565 οὗ ΡΕΓΘΡΤΠΟΒ, 64] ν6] ΘΟΙΡΟΥΘ 
τηῖϊητι5 νϑ]θηΐθβ ν6] Ἰἰαρογθη αδίτθο- 
ἰδηΐθβ βεῖνοβ οοπαποίοβ δὰ Ορῇβ 
τηθίδ]Π]οατη ν6] δα [Δ Όγιοαπη 8 ΠΙΌΘΓΘ 
τη] ]ηΐ. διάθο ππῆς δ πἀοΥ ΠΌΤ 
ΤηΘΟ ΠῚ 56 η{116, ργαθίογασαια αποά 
1116 πῶς, ἐπειδὰν ταλ]οραί. ΞΟΗ͂Ν. [1ὰ 
ἸρΡϑαπη ροβοὶΐ οὔτ θα 65 θαρρείτω, 
Π6Ο Ἰοοσυτη Παρεῖ οὐ πολλοὶ καὶ ροϑί 
πολλοὶ, 586 πολλοὶ, τεσερίο πῶς ΡΙῸ ὡς. 

τὰ ὑπάρχοντα] ΄ΘΠΗΔΠ ΔΥσΘηΐ!, τὴν 
ἀργυρῖτιν, ἰπίογργοίαιπ ὙΥ̓ οΙ5Κ|18. 
ΞΟΉΝ: Τὰ ον ἐς 1ῃ ααϊδυβ δὉ 
ΟΡΘΓΘ οοβϑϑίασ, Βαίκιιβ 5600]. ἢγρο- 
ΤΩΠΘΠ1. γΟ]. 4; Ρ. 262. 

γηρασκόντων) Ποσοηάπιπη νἹαθίαγ 
γηράσκοντες. 

γνώμῃ ἐπιμελόμενοι] (ὐοτηρδιᾶ (οπι- 
τηθηΐ. 2, ὃ, 1τ-2. 50ΗΝ, 

μισθωσόμενοι ϑορμαπιι8. ΓΛΌΓΙ μισθωσάμενοι. 
τἀπιτήδεια)] ΤΑΥΤῚ τὰ ἐπιτήδεια. 

24. τετταράκοντα] [ΔΌΤΙ τεσσαράκοντα. 

22. εἰκὸς] Αα σαϊοαϊοβ πᾶθο τονο- 
ἕν ΝΘ βκιαβ, τὰ αὖ ρΡοΠουθύ ΒΕΥΝῚ 
ῬΥΘαη πηϊηδτη ἔογθ, (εοπῇ. Οὐοιη- 
Τηθηΐ. 2, 5, 2) ἰαἰθηύατη ΟὈΟ]ΟΥ τη 
Δό,οοο, 861 τηϊηδύτη ὅο, 8ΏΠυΤη 
νοὸ Αὐπουτη ἀϊογαη οόο. ΒΟΉΝ, 
6 πος αἀϊθγαϊη 8ΠΠὴ1Ὶ ὨΠΠΊΘΙΌ ΨΥ͂. 
Βοροκῃ. Ζον Οοδολιοἠέο αον ἥοπαου οἰ θη 
αν Ποίϊοηθη }. 63, οὖ Οδοοη. γΟ]. 1, 
Ρ' 20: 

φέρῃ] προσφέρῃ (οροίαβ. Ρ- 772: 
αἴ 85. 15: ἋΑ προσέφερε μνᾶν ἀτελῆ 
τῆς ἡμέρας. 

25. τὸ τέλος ηὕρισκε] Θιυδηΐ! νθη- 
δ δηΐαν νϑοῖρΆ}18 ΘΧ Β6ΥΡ15 Ἰοσϑί]8. 
11ὰ ῬΟΙΥΌΙΟ 21, 7, 12, τὸ ἐλλιμένιον 
αἸαιαν εὑρίσκειν ἑκατὸν μυριάδας δρα- 
χμῶν. Ατ᾽δίοίο]65 Οθοοη. 2, 22, ἐποί- 
ησε τὸ ἐλλιμένιον εὑμεῖν τὸ διπλάσιον. 
Οοπῇ, δα (ὐοτητηθηΐ. 2, 5. 5. ΘΟΗΝ. 
Ηδες δαΐθηη νεῦρα οβίθπα πη ὅτι δὲ 
δέξεται πολλαπλάσια γοοίθ ψνογί556 
ΤΑ οΠΟ]αν! τη, ἸοηρΘ Ρ] 8 δΔΟσθρί ΓΤ 
ΤΘΠΡΟ]]οαση. ὅς δέχεται 650 1, 7. 



ΟΕ ΎΥ: 81 

Θ᾽ - ΄ Ἂν “ » 7 ΄σ 

ηὕρισκε τῶν ἀνδραπόδων πρὸ τῶν ἐν Δεκελείᾳ. μαρτυρεῖ 
Ν “ σ“ 7 3 ΄ » ΄- Ε 

δὲ κἀκεῖνο ὅτι εἰργασμένων ἀνθρώπων ἐν τοῖς ἀργυρείοις 
ἐν τῷ παντὶ Χρόνῳ ἀναριθμήτων. νῦν οὐδὲν διαφέρει. τὰ 
ἀργύρεια ἢ ἃ οἱ πρόγονοι ἡμῶν ὄντα ἐμνημόνευον αὐτά. 

26 καὶ τὰ νῦν δὲ γιγνόμενα πάντα μαρτυρεῖ ὅτι οὐκ ἂν ποτε 
πλείω ἀνδράποδα ἐκεῖ γένοιτο ἢ ὅσων ἂν τὰ ἔργα δέηται. 

32) Χ ᾽ὔ 7 ΕΝ ε ͵ δύω Ἃ 7 σ᾽ 

οὗτε γὰρ βάθους πέρας οὔτε ὑπονομων οἱ ὀρύττοντες εὑρί- 
Χ - Ἁ - ,, - Ἃ 

2) σκουσι. καὶ μὴν καινοτομεῖν γε οὐδὲν ἧττον ἔξεστι νῦν ἢ 
΄ 3 ,ὔ ΣῸΡὨ ἴω δ Ψ 5. Χ » Ν 

πρότερον. οὐ τοίνυν οὐδ εἰπεῖν ἂν ἔχοι εἰδὼς οὐδεὶς 
Υ΄ 5 ΄- 7 7 3 ΄σ Δ » 

πότερον ἐν τοῖς κατατετμημένοις πλείων ἀργυρῖτις ἢ ἐν 
,ὔ “Ἂ ,, , Σ Ν “ 

28 τοῖς ἀτμήτοις ἐστί. τί δῆτα, φαίη ἂν τις, οὐ καὶ νῦν, 
[χά 7 

ὥσπερ ἔμπροσθεν, πολλοὶ καινοτομοῦσιν : οτι πενέστεροι 
7] 

μέν εἰσιν οἱ περὶ τὰ μέταλλα νεωστὶ γὰρ πάλιν κατα- 
΄ , « ἃ 7 “ -“ «ε Ἁ 

σκευάζονται ᾿ κίνδυνος δὲ μέγας τῷ καινοτομοῦντι. ὃ μέν 
29 γὰρ εὑρων ἀγαθὴν ἐργασίαν πλούσιος γίγνεται: ὁ δὲ μὴ 

« Ἅ ΑΑ͂ 5 “ Ἃ “ 3 “ 

εὐρῶν πᾶντα ἀπόλλυσιν ὅσα ἂν δαπανησῃ. εἰς τοῦτον 
3 Ν , » ",' » 7ὔ ΄ “ 7 » Ἃ 

30 οὖν τὸν κίνδυνον οὐ μάλα πως ἐθέλουσιν οἱ νῦν ἱέναι. ἐγὼ 
’, ἢ “- 7 “- ε 

μέντοι ἔχειν μοι δοκῶ καὶ περὶ τούτου συμβουλεῦσαι ὡς 
Ὁ » Ψ, “- ΘΝ ἃ Ν 7 9 

ἂν ἀσφαλέστατα καινοτομοῖτο. εἰσὶ μὲν γὰρ δήπου ᾿Αθη- 
Υ͂ ,ὔ ,ὔ ΕῚ ᾽ ε ,ὔ ,ὔ ε ’, Ε] ΄σ 37 

ναίων δέκα φυλαί: εἰ δ᾽ ἡ πόλις δοίη ἑκάστῃ αὐτῶν ἴσα 
᾽ 7, ε ᾿ 7 ᾿ 7, π“ 

ἀνδράποδα, αἱ δὲ κοινωσάμεναι τὴν τύχην καινοτομοῖεν, 
[4 ἌΧ ᾿ 7, “ ΄’, Ἃ ᾿ 3 ΄ 

οὕτως ἂν, εἰ μία εὕροι, πάσαις ἂν λυσιτελὲς ἀποδείξειεν, 
Ἁ Ἂ “Δ ἴω Ὁ 7 Ἃ ς « ͵ “ “ 

εἰ δὲ δύο ἢ τρεῖς ἢ τέτταρες ἢ αἱ ἡμίσειαι εὕροιεν, δῆλον 
σ ΄, Ἃ δε Κ “ , , Χ 

οτι λυσιτελέστερα ἂν τὰ ἔργα ταῦτα γίγνοιτο. τὸ γε μὴν 

321 

25. ηὕρισκε] ΤΑΌΥῚ εὕρισκε. ἀργυρείοις---ἀργύρεια) ΓΑΡΤῚ ἀργυρίοις--- 
ἀργύρια. 26. δέηται] [ΔΌΤ] δεῖται. ὑπονόμων Τ,ΘΟΠοΪαν!ι5. ὑπὸ 
νόμων Β. [ΔὈΤῚ ὀρύσσοντες. 27. πότερον ϑορῃδαπιιβ. [ΠΌ01] πρότερον. 

τῶν ἐν Δεκελείᾳ] Εχ Πὶ5 ΔΠΠΌΠ 4: 
ΟἸγΙηρΡ. 91 οοΟ]]οοὶς Ζειηῖϊτιβ, 610, 
ττααδθηΐθ ᾿ΓΠΌοΥ αἸ6 7, 27, νἹΡΊΠΕΙ τη 1}- 
118 Βευγότσιτῃ 86 Ποβίθβ ἐγ ηβίπιροστηΐ, 
8111 ϑαπίθτη σδβίθ! πη ΟΟΟΙΡΘΙΗΐ, 
τείεσεπίθ ΑΙΏθηδθΟ 6, Ρ. 272 Ε. (τη 
γΕΙῸ ΒΟΡΙΡίΟΥ δααιϊάοτι εἴ τινές εἰσι 
τῶν μεμνημένων, ἈρραΓοῖ 40 νε] 5οῸ 
ΔΉ ροβίθα ΠΡΥΌΤη βου ρῦι ΠῚ 6856. 
ΟΌΗΙΝ. ΟὟ. δα 5:9. 

26. δέηται Ῥτο δεῖται ἀε0ε5 Ἠεϊη- 
ἀοτῆο. ΞΟΓΗ͂Ν, ΟΘμῃοά 51 βουναίῃγ, 
ἀεἸοπάιϊιπη βᾶθρα δὶς δαἀαϊίαπιὶ ροϑβί 
τοϊαίνα ἄν. 

27. καινοτομεῖν] ΗεβΥοἢ 5 καινο- 
τομεῖν Ἰπίεγργείδίαν λατομεῖν, τέμνειν, 

ῬΠοῖῖιβ τϑοίϊπβ καινὴν λατομίαν τέμ- 
νειν κυρίως. ΟΗΝ, 

κατατετμημένοις} Ποπηοβίμεηθ. ῥ. 
977» 7. ΕΧ Ἰερῖθα5 τη [8111618 τοξεσί : 
Αν ἐπικατατέμνῃ τῶν μέτρων ἐντὸς, 

ὉΌῚ οαπὶ ΥοΙῆο ἐκτὸς ΞΟ ΠατΙΠῚ 
εβί. 5ΟΉΝ. Νίοὴ οϑβί. 

28. νεωστὶ γὰρ πάλιν κατασκευάζον- 
ται] ΜαοπηοΥΑ 115 Ἰοσῖβ δα ΠΙΒίΟΤΊ τη 
ΤῈ τηθίϑ! σα Αἰοαθ, 51 46 [ΘΠ ΡΟΥΘ 
ΒΟΤΙΡΤΙ {1061} οοπβίοί. ὙἼα6 δᾶ 8. 40. 
ΒΟΗΝ. 

21. ὅτι λυσιτελέστερα] Ἠεϊπάοτ- 
βαξ ἔτι ᾿ῃιουβθρθπάττη ΠΟΙ] ΟΕ δζ. 
5ΟΗΝ. 



82 Ὲ νΕΟΤΙΘΑΙΙΒΌ ΚΝ. 

Ἄ 3 ΄ι΄ 3 ν κι 7 3 7 -͵7ὔ, 

42 πάσας ἀποτυχεῖν οὐδενὶ τῶν παρεληλυθότων ἐοικὸς. οἷόν 
Χ ᾽ Ν , ,ὔ ν 

τε δὴ οὕτω καὶ ἰδιώτας συνισταμένους καὶ κοινουμένους 
Ν 7 ᾽ , Ν ’ “- 

τὴν τύχην ἀσφαλέστερον κινδυνεύειν. μηδὲν μέντοι τοῦτο. 
- ε Χ Ν ’ Φ 7 

φοβεῖσθε ὡς ἢ τὸ δημόσιον οὕτω κατασκευαζόμενον παρα- 
’ δ 3 Ἷ ΕΝ « 9 “ ᾧ ΄ 2 9 

λυπήσει τοὺς ἰδιώτας ἢ οἱ ἰδιῶται τὸ δημοσιον᾽ ἀλλὰ 
[χε ,ὔ ΄ “Χ ,ὔ ’ὔ 

ὥσπερ συμμαχοι ὅσῳ ἂν πλείους συνίωσιν, ἰσχυροτέρους 
7 ΄- ν ᾿] -“- 

ἀλλήλους ποιοῦσιν, οὕτω καὶ ἐν τοῖς ἀργυρείοις ὅσῳπερ 
«Ἀ 7 3 ’ , , 5 Ἧ ε ’ὔ ; 

ἂν πλείους ἐργάζωνται, τόσῳ πλείονα τάγαθα ευρησουσί 
Ν 3 Ν 3 Ν. 5 ε 5 

33τε καὶ ἐκφορήσουσι. καὶ ἐμοὶ μὲν δὴ εἰρηται ὡς ἂν 
ς ΄. 7) ἴω 7 Ν ὉΟὄ ΩΣ 

ῃηγοῦμαι κατασκευασθείσης τῆς πόλεως ἱκανὴν ἂν πᾶσιν 
7 Ἁ ἙΝ “- , 

᾿Αθηναίοις τροφὴν ἀπὸ κοινοῦ γενέσθαι. 
Βὴὶ δέ τινες λογιζόμενοι παμπόλλης ἂν δεῖν ἀφορμῆς 

εἰς ταῦτα πάντα οὐχ ἡγοῦνται ἱκανὰ ἂν ποτε χρήματα 
Ν 

38 εἰσενεχθῆναι, μηδὲ οὕτως ἀθυμούντων. οὐ γὰρ οὕτως 
ἔχει ὡς ἀνάγκῃ ἅμα πάντα ταῦτα γίγνεσθαι ἢ μηδὲν 
ὄφελος αὐτῶν εἶναι: ἀλλ᾽ ὁπόσα ἂν ἢ οἰκοδομηθῇ ἢ 

σι. “Δ 3 » 3 “- 3 Ν ΄ » 3 Ἢ 

ναυπηγηθὴ ἢ ἀνδράποδα ὠνηθῇ, εὐθὺς ταῦτα ἐν ὠφελείᾳ 
2, » Ἶ Ν Χ Ν “σο7ὔ, ΄’ Χ Ν 

φδδέσται. ἀλλὰ μὴν καὶ τῇδέ γε συμφορώτερον τὸ κατὰ 
᾽ ΑΥ Ν ] ͵7 γά ΄σ ’ὔ Ἁ 

μέρος ἢ τὸ ἅμα πᾶντα πράττεσθαι. οἰκοδομοῦντές τε γὰρ 
7 ᾽ ΟΝ ’ὔ ἊὉΟ Χ ’ὔ 

ἄθροοι πολυτελέστερον ἂν καὶ κάκιον ἢ κατὰ μέρος ἀπο- 

923 

322. οὕτω] [ΔὈΌΤῚ οὕτως. 
ρείοις ΓΔὈτῚ ἀργυρίοις. 
ρήσουσι] [ΔΌτΙ φορήσουσι. 

21. ἐοικός] ἔοικεν (ὑοεία Ρ᾿. 772. 
ΟΣ ΟἸργθ: Οὐ τ Ὁ] τ ΘΠ: 
Ταῦτα οὐκ ἐνυπνίοις ἐοικότα τῷ ὄντι: 

22. οἷόν τε δὴ] δὴ ἴῃ δὲ τησίαθαί 
δίθρμδηυβ. 

μηδὲν μέντοι τοῦτο φοβεῖσθαι) γι- 
αἀοίαγ ἔμπι556. αἸοθπάπτη μηδεὶς μέντοι 
τοῦτο φοβείσθω, δαῖ μηδὲ μέντοι τοῦτο 
δεῖ φοβεῖσθαι, ν6] τοῦτο χρὴ φοβεῖ- 
σθαι. ἴδθο δυΐθτη ἴῃ ῬΙΊΟΥῚ δα, Π]0Π6 
ΒΟΙΡΒΘΙΆΠῚ : ἃ. (110 ἰθτῆροῦθ (ὑδηηθγα- 
τ 5 δηηοίαν! 6556 αἸοΐατη πος ἐλ- 
λειπτικῶς, υὖἡ ἀοδ510 δεῖ, ΠΙΒῚ 8117 15 
τηδ Ὁ φοβεῖσθε. ΞΤΈΡΗ. δϑεσαπαδ 
ΠΠΠ 115. 51 δδὺ 5: Ὁ. 30.: δ» Ὁ: 10: 
5εα μηδὲν τοοία. ϑίορῃδηαβ τησίαΐ 1Π 
μηδὲ, αὐ τηἴτὰ 5. 24, μηδὲ οὕτως ἀθυ- 
μούντων, ΠῚ ῬΕΙ͂ ΟΙΏΠΘΠ. ΠΠΟ 
Ἰοοῦτη ΧΘΠΟΡΠΟΩ οσουγταΐ τηθίμθη- 
ΠΡιι5. β'πθ οδιι888, δίαιιθ ἤδθο οὐηηϊᾶ 
ἸΠΈΟΙ 56 οοπίϊηποί, αὖ ΟΥΤΟΡ. 2, 2, 

παραλυπήσει) [ΔΌΤῚ παραλυπήσῃ. 
πλείονα Θερῃαπιιβ. 

46. κάκιον) [ΛΌΤΙ κάλλιον. 

ἀργυ- 
ἐκφο- ΓΛΌΥῚ πλεῖον. 

26: Μηδὲ μέντοι σκοπεῖτε ὅπως ἀντι- 
πληρώσετε. 

παραλυπήσει) δ΄. ϑομηεῖϊάοτ. [πα.ϑν. 
Φοβεῖσθαι. 

φορήσουσι) ἐκφορήσουσι, υΐ 5. 2, 
Οοδείαϑ Ρ. 770. 

25. ἀνάγκῃ ῬΥῸ ἀνάγκη ΘίορΠδπιιϑ 
ἰδοῖῖο αἴτᾶηπθ δα!!οπθ. Θλποα νϑιυτχη. 

36. οἰκοδομοῦντές τε γὰρ ---ανδρά- 
ποδα δὲ παμπληθῆ ζητοῦντες ὕοην. 
8, 2: ᾿Εγώ τε γὰρ οὐκ ἔχω χρόνον 
εἰπεῖν ἐν ᾧ οὐκ ἐρῶν τινος διατελῶ, 
Χαρμίδην δὲ τόνδε οἶδα πολλοὺς μὲν 
ἐραστὰς κτώμενον κ. τ. λ., οὖ 8]1ἃ 
σοπία! δα ὥίῥθβρμδηση) ν. Τε, Ρ. 
1014 Ὁ. 

κάκιον] κάλλιον ἴῃ κάκιον ψΟΥ ΘΠ] ΠΓῚ 
ΔΙΘΙ ΠΟΥ. Εογίαββθ γΘγῸ ϑι ϑίδηθνττη 
Πα] αοα ἴα οπλβϑατη οβϑῦ. 5ΤΈΡΗ. 
Εχ γψ Υῦο οἰκοδομοῦντες γορεΐοπάστα 
τὰ οἰκοδομήματα. 
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ΘΟΑΡΕ ΤΥ 89 

΄ ’ ἈΝ ΄ὰ σ΄ 5 

τελοῖμεν, ἀνδράποδα δὲ παμπληθῆ ζητοῦντες ἀναγκαζοί- 
ἊΝ ᾽ὔ κ ΄, 

μεθ᾽ ἂν καὶ χείρω καὶ τιμιώτερα ὠνεῖσθαι. κατὰ γε μὴν 
Χ Ν 77 νὰ Α -“- 7 

τὸ δυνατὸν περαίνοντες τὰ μεν καλῶς γνωσθέντα καὶ 
αὖθις ἂν ἡμῖν οἰόμεθα" εἰ δέ τι ἁμαρτηθείη, ἀπεχοίμεθα 

7ὔ 

ἂν αὐτοῦ. ἔτι δὲ πάντων ἅμα γιγνομένων ἡμᾶς ἂν 
ἅπαντα δέοι ἐκπορίζεσθαι" εἰ δὲ τὰ μὲν περαίνοιτο, τὰ 

ῃ ͵ ΔΩ͂Σ ὩΝ, 7, Ἀν 7 
δὲ μέλλοι, ἡ ὑπάρξουσα πρόσοδος τὸ ἐπιτήδειον συγ- 

΄ ., ὰ δον ᾽ὔ ΄σ ΄ 

κατασκευάζοι ἀν. ὃ δὲ ἴσως φοβερώτατον δοκεῖ πᾶσιν 
53 Ἂν 3 27 Ἂ ͵ ς » ’ 

εἰναι, “μη εἰ ἄγαν πολλα ΚτΏσαιτο ἢ πόλις ἀνδράποδα, 

ὑπεργεμισθῇ τὰ ἔργα; καὶ τούτου τοῦ φόβου “ἀπηλλαγ- 
μένοι ἂν εἶμεν, εἰ μὴ 1 πλείονας ἀνθρώπους ἢ ὅσους αὐτὰ 
τὰ ἔργα προσαιτοίη κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐμβάλοιμεν. οὕτως 
, ΄ -“ “σ᾿ ,ὔ 357 53 ΄σ 

ἐμοιγε δοκεῖ, ἥπερ ῥᾷστον, ταύτῃ καὶ ἄριστον εἶναι ταῦτα 
’ὔ 

πράττειν. 
3 Ν , 5 Ἅ 3. “εξ - , » 

νας εἰσφορὰς νομίζετ᾽ ἂν μηδ᾽ ὁτιοῦν δύνασθαι εἰσενεγ- 
΄“ - Ἄν Ν Ν “ "4 , σ΄“ 

κεῖν, ὑμεῖς δὲ ὅσα μὲν πρὸ τῆς εἰρηνης χρήματα ηὕρισκε 
ἈΝ ,ὔ 3 Ν ’ὔ Χ Ν ,ὕ “ Ν 

τὰ τέλη, ἀπὸ τοσούτων καὶ τὸ ἐπιὸν ἐτος διοικεῖτε τὴν 
λ χα δ᾽ Ἀ » , ὃ Ν Χ δέν 3 Ν 

πόλιν᾽ ὅσα δ᾽ ἂν ἐφευρίσκῃ διὰ τὸ εἰρηνην τε εἶναι καὶ 

» δ᾽ 3 ὃ Ν Ν 5 “- “ λέ ΄, 

εἰ αὖ Οοἱιὰ Τας ἐν Τῷ νυν ΤῸ εμῳ γέγενημε- 

20. ἂν 1101] ροβί ὑπεργεμισθῇ. εἶμεν] ΓΛὈ τ] εἴημεν. 40. πράττειν] 
ΓΛῸΓῚ πράσσειν. 

47. ἡμῖν οἰόμεθα] μιμοίμεθα δῖε- 
ῬΒδηιβ. ἀνύοιμεν, ασποα ἃ (ὑδϑίδ! 016 
Ἠ]αΐατη ΠΙΠη15 απ ΟὈΤ τ, Δ Π 6 18 ΠῚ 
εὔϊατη δα ζογτηδῖη νἹΠ]οϑιτη ποίανὶ δα 
Ογέορ." 5: ἢ» 22. 

20. ὑπεργεμισθῆ ἂν] ΜΙ ἂν Πος 
8. 5θη ποθ ῃ8 εἴημεν Το ποηαστη νἱα6- 
ἴὰγτ. Ἐοτγίαϑβθ οὐδπὶ ὑπεργεμισθείη 
βου θοπάστη. ΒΟΉΝ. 

εἶμεν] Υ. δα 5,0 
40. ἐν τῷ νῦν---γεγενημένας) ΠΙης 

Ραίθί οὐὐ 58. 28, αἸχουῖς νεωστὶ γὰρ 
πάλιν κατασκευάζονται. Αἴαᾳιθ Πδθς 
1ρΡ588 ΟΡΘΙῚΒ πηθίδ]] 101 1 ΡΟ ΘΗ ΠΟΘ] Ώ15 
ΑΘΠΟΙΒ. γίδια γαϊ]Ο ΟΟΟΑΒΙΟΠΘΠΊ ΤὨΙΠ] 
νἱαθῖιγ ἀθαϊθβα Χοπορῃοηΐ ἰδ8ΠῚ 
ταῦἹία 6 τηθίδ]]}}18 Θχθγοθ 15 οΟ0η- 
ΒΟΙΊθΘ Πα]. Θυοά δἰποὺ δα τὰς γε- 
γενημένας εἰσφορὰς ἐν τῷ νῦν πολέμῳ, 
νἹ οὔτι ΒΙσ τ] ἤοδτα ΒΕΙΙατα δᾶμος ἀι- 
ΤΑΥ͂Θ, ΟΠ δα οι οτοῦ ποίου ; εἰσ- 

φορὰς δαΐοτη Θαϑαθηι ᾿πίο]]Πσεγθ, α8 
ααϊθιιβ Εβύ ὁ. 3, 8. 7, ἐνθυμούμενος ὡς 
πολλὰ μὲν εἰσήνεγκεν ἢ πόλις, ὅτε 
᾿Αρκάσιν ἐβοήθει ἐπὶ Λυσιστράτου 
ἡγουμένου, πολλὰ δὲ ἐπὶ “Ηγησίλεω. 

ηὕρισκε] εὕρισκε ϑθρΠεαπαϑβ. εὑρίσκει 

ῬΔΥ ΘΠΙΠῚ δϑύὺ [ἢ 6] ΒΘΙΠΟΟῚ οδιιδα οἵ 
ΟΟΟΔΒΙΟΠ6. ΠΟῚ γϑίμϑειβϑιμηα 566 τθ- 
σΘὨ 5: πηὰ ΔΘ 16 ΘΧΘΙΠΊΡ]ἃ ΘΟΙΠΓΗΒ- 
ΠΠΟΤΆΤΘ, 486 Ρ]115 να]θηῦ δα δΔΠΪΠΊΟΒ 
ΔΙ θη πη ΘΟΠΊΤΠΟΥΘΠ6Οο5. ΒΘΙΠατα 
Πηϊίτιτα ἀρ αἱ 5. 49, πρὸ τῆς εἰρήνης, 
οὐ βἰδίτη διά τε τὸ εἰρήνην εἶναι. 868 
Ρᾶχ ἤδθς ρουϊπηρῦ δα τηϑῖθ ρδρδίτιηι. 
ΟἸΔΥΊββιτηῖιβ δύ ἸΟΟῸΒ ὁ. 5, 12 : Γνώ- 
σεται καὶ ἐν τῷ νῦν χρόνῳ διὰ μὲν τὸν 
πόλεμον καὶ τῶν προσόδων πολλὰς 
ἐκλιπούσας, καὶ τὰς εἰσελθούσας εἰς 
παντοδαπὰ πολλὰ καταδαπανηθείσας" 
ἐπεὶ δὲ εἰρήνη κατὰ θάλατταν γεγένη- 
ται, ηὐξημένας τε τὰς προσόδους, καὶ 
ταύταις ἐξὸν τοῖς πολίταις χρῆσθαι ὅ τι 
βούλοιντο. ΒΟῊΝ 

εἰσφορὰς]ὶ Αα δρβίσιδηαβ 88 
εἰσφορὰς εἰνιαη ΑὐπΠοοσπη Ιαθε6ΐ 
ΔΡΡΟΠΘΓΘ ἸΟσαΠΊ 1) 6 πο Γ 6 Π15. σοηΐτα 
ΑΘβοβίποι Ρ. 967,21: Ἢ προτέρα βοή- 
θεια ἡ εἰς Πύλας, ἣν μετὰ πλεόνων ἢ δια- 
κοσίων ταλάντων ἐποιήσασθ᾽ ὑμεῖς, ἐὰν 
λογίσησθε τὰς ἰδίας δαπάνας τῶν στρα- 
τευσαμένων. ΟΗΝ, 

εἰρήνης---εἰρήνην] ΟἹ. τού, τ, ροί15 

α 2 



84 ΠῈ νΕΟΤΙΟΘΑΙΙΓΒΤΙΝ, 

ὃ Ἁ Ν, 7] Ξ ,ὔ Ν 3 7 Ν ἣν Ἁ 

ιὰ τὸ θεραπεύεσθαι μετοίκους καὶ ἐμπόρους καὶ διὰ τὸ 
“ ’, ΄ ἢ ΄ 

πλειόνων συναγειρομένων ἀνθρώπων πλείω εἰσάγεσθαι 
«ΟΣ Ν Ν ΝΥ 9 , Ν Ν 3 Ν 3. ΡΣ 

καὶ ἐξάγεσθαι καὶ διὰ τὸ ἐν λιμένι καὶ τὰς ἀγορὰς αὐξά- 
- ΄ὔ ΄ῳ ἘΚΓΟΝ “ 

νεσθαι, ταῦτα λαμβάνοντες κατασκευάαζεσθε ὡς ἂν πλεῖ- 
΄ ψ 

4τ σται πρόσοδοι γίγνοιντο. εἰ δέ τινες αὖ φοβοῦνται μὴ 
Ὁ ’ χὰ φ Χ 9 “ Ψ 

ματαία ἂν γένοιτο αὕτη ἡ κατασκευὴ, εἰ πόλεμος ἐγερθείη, 
3 ’ ,ὔ ’ὔ Χ ’ 

ἐννοησάντων ὅτι τούτων γιγνομένων πολὺ φοβερώτερος 
« [4 ΄- 3 7 ὉΟ “ ,ὔ ᾽ὔ Ν Ν 9 

420 πόλεμος τοῖς ἐπιφερουσιν ἢ τῇ πόλει. τί γὰρ δὴ εἰς 
“- 3 

πόλεμον κτῆμα χρησιμώτερον ἀνθρώπων ; πολλᾶς μεν 
Ἂν “ “ ἊΝ; “Δ 5 ,ὔ 

γὰρ ναῦς πληροῦν ἱκανοὶ ἂν εἰεν δημοσίᾳ, πολλοὶ δ᾽ 
Ν (οὶ ὃ ,ὔ δύ » “ 5 4 “- λ ,ὔ 

καὶ πεζοὶ δημοσίᾳ δυναιντ ἂν βαρεῖς εἰναι τοῖς πολεμίοις, 
5) » Χ ’ 

εἰ τις αὐτοὺς θεραπεύοι. 
ΟῚ 57 ’ -7, 

Λογίζομαι δ' ἔγωγε καὶ πολέμου γιγνομένου οἷον τ᾽ 
5 λ 9 ,ὔ Ν 3 ’ὔ 

εἰναι μη ἐκλείπεσθαι τὰ ἀργυρεια. 
Ὑ)7 Α Ἁ ’ 

ἐστι μὲν γαρ δήπου 
περὶ τὰ μέταλλα ἐ ἐν Τῇ πρὸς μεσημβρίαν θαλάττῃ τεῖχος ἐν 

᾿Αναφλύστῳ, ἐστι δ᾽ ἐν τῇ πρὸς ἄρκτον τεῖχος ἐν Θορικῷ" 

ἀπέχει δὲ ταῦτα ἀπ᾽ ἀλλήλων ἀμφὶ τὰ ἑξήκοντα στάδια. 
5 53 9 ᾽ὔ ’ 7 πν “σι ε ’ ’ 

44 εἰ οὖν καὶ ἐν μέσῳ τούτων γένοιτο ἐπὶ τῷ ὑψηλοτάτῳ Βησης 

40. κατασκευάζεσθαι Β. Οὐοττοχι Πμροπο]άν 8. 
42. ἀργύρεια] ΓΑΡτῚ ἀ ἀργύρια. 

44. Βήσης] Β. βήσσης. 
ἐννοησάτω Ἐ. 
φαύστῳ Βτοάδθαβ. 

απδπὶ Ὁ]. τορ, 2, ἑδοίδηη 1η{6]]1010 
Βοροκῆ. Θ6ο. ΔΊ. ΧΟ. τ}. 770. 

40. διὰ τὸ εἰρήνην τε εἶναι] διά τε 
τὸ εἰρήνην εἶναι (ὑϑίΔ 110. 

41. ἐννοησάντων ] ϑογναίδ ΠΟ ἔΟΥΤΩ 
Αὐἴοα, πἰδὶ ααοα 15 ρου 1 ἴογα ν, 
πορ]οούα [ογΐαβϑβθ ᾿ΙΠ6 018 βαργὰ νεῖ- 
ΘΠ, 418 ΘΧΡΙΊΠΗΙ] Βο]θύ ἴῃ ἢπο γοοᾶ- 
Ῥυϊοταμα, σοδΙραιϊῦ ν] ΟΒΘΤη 5. 5» 
ΔΠΙτηδανογίι οὐάτη (Οὐ Θίτ5. Ρ. 772. 
᾿Αθυμούντων ε6ϑβΐ 4, 34. 

εἰ---φοβοῦνται μὴ ματαία ἂν γέ- 
νοιτο] [)6 ρδγίϊουϊα ἂν 515 στὴ μὴ 
οοπ͵αποία ΑἸχὶ δα ΑΠπ8}0. 6, τ, 28, 101 
δ΄άδτα ᾿ἰσού ϑορῃ. Ἴγυδοῃ. ό2ο: Δέ- 
δοικα γὰρ μὴ πρῷ λέγοις ἂν τὸν 
πόθον. 

42. θεραπεύοι] Ῥοτίιιβ. αοἱ 5ἰΐρθη- 
αὔηι. ΑΝ οἰβικῖτι8 δὲ φιυνὴβ γ15 μη. κοηο- 
γοην ᾿αθογο υοἶϊί, ν 68] ρούϊι8 δὲ ψιυνὶβ 605 
ἰθηλέον οὐ ἠμιηναμλέου ἰγαοίοί Ἰπίουρτο- 
ἰαῖαγ. ῬΟΒΙΘΙΙΟΥ Ταΐϊο νϑὺϑ τΩ1Π] νἹ- 
ἀείαγ. ΒΟΉΝ, 

43. ἐν τῇ πρὸς μεσημβρίαν] υο 
ϑαηῦ Αἰσαθ ἸΙογα, ααϊθιι8. ΟἸγοστη- 
αἀδίαν ῬτΟΙποη ουτ ἃ ΒΘΡ ΘΠΓΤΊΟΠΘ 

41. ἐννοησάντων] 
᾿Αναφλύστῳ ΡΙῸ ᾿Ανα- 

Δα τηϑιϊ θη σον Υβαπι οἵ ῥτγοίεπ- 
Βτη ; ΠΟΥΆΤΩ. πιππιπ ΟὈ]Ι] τη Οοοο]- 
6 Π11, ΔΙ ΘΛ [66 τϑούατῃ ἃ Τ ΠοΥΊΟΟ 
ἀδαῖ6 δα ΒἈΠδΙηΠΠΐ6 ΠῚ ΟΥἹΘηἿ οὈίθπ- 
αἰυγ. ΑἸΔΡὨΪγϑίθιβ τῃ ΠἸΙΟγα οὐοὶ- 
αδθηί8}} νθύβυβ ΔΡΙΟΘ ΠῚ ΡΙΌΓΠΟΠ ΟΤῚΪ 1Π 
ΠΟΘ ῬΥΟΟΙΓΥΘΏΒ ρΟΒιδα5. οὐδ ; 
ΤΠΟΥΙΟΒ. ἸΏ ΟΟΠΕΓΔΙΙΟ [ἸΟΥΘ, 1ΟῚΓΙ 
ΟΥΘΩΐ811, 564 βαρήα ΑΠΔρΡΠ]γϑίαΠ), 
ἸρΊ1 ΤηΔΡῚ5 Βαρίθη 0 6 ΠῚ ΨΘΓΒΙ1Β 
ΘΟΠΨΘΥΒΆΒ, 51 5118 6].58 οὰπὶ Απᾶ- 
ῬΠΙγϑίο σοτηραγοίασ. ΑἰΠθηῖβ ἤδθο 
10. ΒΕΓ ΘΓΘ ΟῚ Ρούογαΐ διοίου ; πη 
ΘΏΪΠῚΊ 111 Ραμα αἰοθπάπβ [υϊδβοῖ ΤΠπο- 
ΤΊοι5 ἐν τῇ πρὸς ἔω θαλάττῃ 5ιἴτι5, αὐ! 
αἰχι Ηογοαοίαϑ Αἰτοδδ 11{π|5. Δ] ΓΘ πὰ 
πρὸς τὴν ἠῶ, ΔἸζεγτη πρὸς μεσημβρίην 
βρθοΐασθ, δες τϑοΐθ ΝΥ βἰβίκιπιβ ; 'παᾶ8 
ΠΟ] ΠσΊ τα ΧΟΠπορποπίθιη δος οχία 
Αὐπθπαθ ΘΟ] απ ν6] Οὐ: ἀ6- 
ΘΘηΐ6ΠΊ ΒΟΙΊΡΒ51586, 5ΟΗΝ. Θαϊ ποΟη 
νἹα μεσημβρίαν οἷ ἄρκτον γϑίοτΥ] δα 
τὰ μέταλλα. Ν. ΒορΟΚΉ. 1. 6. Ρ. 778. 

44. Βήσης] Νυϊσαίιμη βήσσης οοΥ- 
ΤΌΧΙ, δΔαπμηοηθηΐία αϊεβῖο Δ ΗδΙρο- 
ΟΥ̓Δ ]ΟΠΘτὴ 1Π6]Πρ1 Βῆσαν, δῆμον φυ- 
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τρίτον ἔρυμα, συνήκοι τ᾽ ἂν τὰ ἔργα εἰς ἐν ἐξ ἁπάντων 
τῶν τειχῶν, καὶ εἴ τι αἰσθάνοιτο πολεμικὸν, βραχὺ ἂν εἴη 

ἑκάστῳ εἰς τὸ ἀσφαλὲς ἀποχωρῆσαι. εἰ δὲ καὶ ἔλθοιεν 
πλείους πολέμιοι, δῆλον ὅτι εἰ μὲν σῖτον ἢ οἶνον ἢ πρό- 
βατα ἔξω εὕροιεν, ἀφέλοιντ᾽ ἂν ταῦτα" ἀργυρίτιδος δὲ 
κρατήσαντες τί ἂν μᾶλλον ἢ λίθοις ἔχοιεν χρῆσθαι ; πῶς 
δὲ καὶ ὁρμήσειαν ἄν ποτε πολέμιοι πρὸς τὰ μέταλλα; 
ἀπέχει μὲν γὰρ δήπου τῶν ἀργυρείων ἡ ἐγγύτατα πόλις 
Μέγαρα πολὺ πλεῖον τῶν πεντακοσίων σταδίων" ἀπέχει 
δὲ ἡ μετὰ ταῦτα πλησιαίτατα Θῆβαι πολὺ πλεῖον τῶν 
ἑξακοσίων. ἣν οὖν πορεύωνται ἐντεῦθέν ποθεν ἐπὶ τὰ 
ἀργύρεια, παριέναι͵ αὐτοὺς δεήσει τὴν πόλιν' κὰν μὲν 
ὥσιν ὀλίγοι, εἰκὸς αὐτοὺς ἀπόλλυσθαι καὶ ὑπὸ ἱππέων καὶ 
ὑπὸ περιπόλων. πολλῇ γε μὴν δυνάμει πορεύεσθαι ἐξερὴη - 
μοῦντας τὰ ἑαυτῶν χαλεπόν" πολὺ γὰρ ἐγγύτερον ἂν εἴη 
ταῖς πόλεσιν αὐτῶν τὸ τῶν ᾿Αθηναίων ἄστυ ἢ αὐτοὶ πρὸς 

44. συνήκοι τ᾽ ϑίαρΡΠδΔΠΙΙ5 ΡΙῸ συνήκοιτ᾽. 
ἀργυρείων [ΔΛΌΤῚ ἀργυρίων, αὖ 47. Ἴ ππ| ἡ οπλ. 1101]. 
αὐτοὶ οἱ. 

46. ἄν ποτε] [ΛΌΤΙ ποτέ. 
47. αὐτοὶ] [Ὀτ] 

λῆς ᾿Αντιοχίδος. ΝοΙπηθῃ ἀηϊοὺ σ 
ΒΟΓΙΌΙ ἰοβίαϊαχ ϑίταθο 9, Ρ. 426. 8:- 
ἴπτη Ὠϊο ἀθπηατη ἸοοιΒ ΔΟΟΌ ΓΑ ΙΒΒΙΠη 6 
αοοοῖ, πηθ ἸΠβθυουα ροίθγαηΐ οἱ 46- 

ΤὨπογαϊάθϑ 5, 24. Πίης Χοπορπῃοη- 
ἰθιη τηρῦϊΐο Μαραγθηβοβ εὐ ΓΠθΡᾶ- 
ΠΟΒ ΠῸΠΟ ἰδηαπαπη Ποϑίθβ {ΠΠη6Υ6 δύ 
Ὑγδιβιιβ. ϑθα ἢῖο βίαίιτη οσοινΐ 

Ῥεθαηΐ, 4] Δ 6115 ἴθυσαθ Αὐΐοαθ 46- 
Ἰιηθαυαηῦ. [Π60]845 ρ89] Βησαιεῖς πο- 
τηϊηδύ ᾿ΠΒΟΥΙΡΙΙΟ Αἰοα ΟοΥρ. [πβογ. 
τ ἢ 167. π΄ ΤΠ2; 50. 1688: 
Βησσηὶς, δῆμος τῆς ̓Αντιοχίδος. 5ΟΗΝ. 

τὰ ἔργα) οἱ ἐργάται, Ορεγαθ, τη ζου- 
ῬΓοίαῦαν ΝΥ εἰβκιιβ. ὅ56α οροϑῦᾶθ ΠΟ 
εὐαηΐ οσοσραῖδθ ἴῃ Οδβ[6}}15, 568 ἴῃ 
ΔΙΡΘΠ ΠΟΙ η158. ἰσὶίαγ ἔργα 5αηΐ ρ88 
τηθία]]α βοὰ ἰοάϊπδο. ΗΝ. Ἀβοΐβ 
ὙΥεἰβκίιτη βεαυαϊαγ [οἰ γοηηϊι8 Πο- 
Οἰολΐ ν0]. 2, ᾿. 201. 

46. ἡ ἐγγύτατα πόλις] Ατ(Θα] τη 
8661], χιθπὰ βθηβιιβ ἤασιίαθαί. [Ι͂ῃ 
Ἰαΐεσο Αἰζΐοαθ οσοϊἀθηΐα]] 1118 8]1ἃ 
ὉΤῸΒ Αἰθοαθ νἱοῖπα πηδρῚ8 ἀαᾶτη Με- 
βανα, ἀπ4θ ἸΠΟΌΓΒΙΟΠΘΠ ΟΡΘΙᾺ8 ἴῃ 
τηδία}}}8 οοσοιιραῖαα {Ἰπ]6 6 ροίεδγδηΐ. 
Μδορδγθηβαβ Ἰριθαγ οἱ ΤΟ ΌΔΠοΒ. τϑοίθ 
ποιηϊηδὺ Χθοπορῆοη. 8:64 δἰ βκὶ 8 
ἢᾶθο ΒΟΥ 6 γΟ]α]ῦ ΟΡΙΠΙΟΩΪ 8186 ἀθ 
ἔθιηροῦθ 8οτρύϊ 1106}}} ΟἸγτΩΡ. 80, 3, 
40 ὈΘΙ]απὶ ΡΕΙΟΡοππαβίδοιτα ἰηΐου- 
Ῥοβιίο [Ὀθάβγθ Ἵθϑϑανιῦ; 4ὸ [ΔΠΊΘη 
ἕοθάθυθ θχοΐαθοβ [1558 ΜαΘρδύθησ685, 
ΒΘΡαμοβ, Ε]θοβ οἱ (ὐου ιο5. παυγαΐ 

οαβίθιπιτα “ΓΠΟΥΊοιιΒ, εχ απὸ ορραρ- 
ΔΙῚ Ροΐοϑῦ βθηΐθηςα υἹΓἹ ἀοοΐ. Χο- 
ΠΟΡΠΟΠ ΘηἸπὶ Πβύ. αὐ. 1, 2, 1, ᾿Αθη- 
ναῖοι μὲν Θορικὸν ἐτείχισαν, ΟἸγΓΊΡ. 
02, 4, ΓΓ Πουϊοαπη πα η]ζππὶ ἔ1556 {τὰ- 
αἸὸ Ὁ ΑὐΠποπιθηβιθαδβ. Αὖ ἢἰς ἀ6 οαβίθ]]ο 
ΒΟΥΊΟΙ τα Ἰοααϊθαν πὖ Γ65 πονὰ {πΠῈ 
νὶδὰ ΠΟ ἔτ|15886 νἀθαίαγ. 5ΟΗΝ, 

τῶν πεντακοσίων σταδίων] Ῥγοοο- 
Ριὰ5 δαπαμβὶ. 1, τ, ρ. 177 Ὁ : Μιᾶς δὲ 
ἡμέρας ὁδὸς ἐς δέκα καὶ διακοσίους 
διήκει σταδίους, ὅσον ᾿Αθήνηθεν Μέ- 
ΡΟ ἰέναι. ἴ701 Ἑξ στ ἦτοι μιλ. 

τὰ γὰρ ζς΄ (1. 6. 72) στάδ. μιλ. α΄. 
ἘΠ ὰ 46 τηϑηβαγα Ἐπ 1| ΑἸχὶ 8α ΤΠ 65. 
ϑύθρμδηι ν. Στάδιον, Ρ. 627 Ὁ. 

47. ἀπόλλυσθαι] ἀπολέσθαι ("ο)56- 
[5 Ὁ. 772. Απίρδ 501. τἀργύρεια, αὖ 
5. 40. 

περιπόλων] περίπολοι Αὐο] απὶ 
Γαογιπῦ ἀοοοῦ ΡΟ] χ ὅ, τορ,; Χϑπο- 
Ῥῇοη Οὐοτηϊηθηΐ. 3, 5, 27. Πᾳαάθη Ἰη- 
ἴτα 52, βιιηΐ οἱ περιπολεῖν τὴν χώραν 
ταχθέντες. ΒΟῊΝ. 

αὐτοὶ πρὸς τοῖς] οἱ ροϑὲ αὐτοὶ τπο- 
πρηί Δ δἰβίκῖο ἄἀοϊονι. 5ΟΗΝ. 



48 τοῖς μετάλλοις ὄντες. 

40 μᾶλλον ἢ πολιορκοῖεν. 

ΞΟ 

80 ΛΕ νΕΟΤΙσ ΑΠ18Β05. 

εἰ δὲ καὶ ἔλθοιεν, πῶς ἂν καὶ δύ- 
ναίντο μένειν μὴ ἔχοντες τἀπιτήδεια ; ἐπισιτίζεσθαί γε 
μὴν μέρει μὲν κίνδυνος καὶ περὶ τῶν μετιόντων καὶ περὶ 
ὧν ἀγωνίζονται: πάντες δὲ ἀεὶ μετιόντες πολιορκοῖντ᾽ ἂν 

οὐ τοίνυν μόνον ἡ ἀπὸ τῶν ἀν- 
δραπόδων εἰσφορὰ τὴν διατροφὴν τῇ πόλει αὔξοι ἂν, 
ἀλλὰ πολυανθρωπίας περὶ τὰ μέταλλα ἀθροιζομένης καὶ 
ἀπ᾿ ἀγορᾶς τῆς ἐκείνου αὖ καὶ ἀπ᾽ οἰκιῶν περὶ τἀργύρεια 
δημοσίων καὶ ἀπὸ καμίνων καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων 
πρόσοδοι ἂν πολλαὶ γίγνοιντο. ἰσχυρῶς γὰρ ἂν καὶ αὕτη 
πολυάνθρωπος γένοιτο πόλις, εἰ οὕτω κατασκευασθείη; 
καὶ οἵ γε χῶροι οὐδὲν ἂν εἶεν μείονος ἄξιοι τοῖς κεκτημέ- 
νοις ἐνταῦθα ἢ τοῖς περὶ τὸ ἄστυ. πραχθέντων γε μὴν 
ὧν εἴρηκα σύμφημι ἐγὼ οὐ μόνον ἂν χρήμασιν εὐπορω- 
τέραν τὴν πόλιν εἶναι, ἀλλὰ καὶ εὐπειθεστέραν καὶ εὐτακ- 
τοτέραν καὶ εὐπολεμωτέραν γενέσθαι. οἵ τε γὰρ ταχθέντες 
γυμνάζεσθαι πολὺ ἂν ἐπιμελέστερον πράττοιεν τὰ ἐν τοῖς 

48. τἀπιτηδεια]) [1ΌΤῚ τὰ ἐπιτήδεια. 
50. γὰρ ἂν] [ΔΌΤῚ γάρ. 
Τ᾿ οποίανιιιθ, [1ὈΤῚ ἐν. 

48. μετιόντων τὰ ἐπιτήδεια, αἱ Η!8{. 
(ἴθ. 95. πὸ ὅ, πῆς 

περὶ ὧν) [ΠΠ18Φ ῬγῸ αα]θα8, βῖνθ Ρ1ΤῸ 
απ αἰΐθγα βου ατη ρᾶγίθ τϑ]οΐα. [{8 
γοιβιβ. [τὰ νεῖῸ ΘΟΡΊΤΠΌΙ Οχιβίϊ- 
ΤΩ τοὺς ἐπισιτιζομένους ΡΡΤΒΓΘ ΡΙῸ 
ΤΘΠΙΟΙΒ. 1ῃ 8016. ν6] Οαϑί 5. ΤῊ]ΠΠΠ|0 8. 
Κινδυνεύειν αἸοΙ 1 περί τινος : ἸρΊίαν 
ΒΙΠΉΠΙΘΥ ὮΙς οϑί κίνδυνός ἐστι περὶ 
τῶν μετιόντων τὸν σῖτον : 566] α606- 
Ῥαΐ καὶ περὶ τούτων, οἱ ἀγωνίζονται. 
Νυηο γϑῸ Ὀγθνῖβ αἀϊοίαπη περὶ ὧν 
ἀγωνίζονται. ΒΟῊΝ. 

40. ἡ ἀπὸ---εἰσφορὰ] Ναπι ἀποφο- 
ρὰν ἀαοί!αϊα. Ραμ ἀθπᾶδηη 80 Ροί18 
ΟΡΘΓΘΠΏ ἢ Πη6[81}15 ργαθδίδη δι 1η- 
1611101 νο!αϊ Ὁ 5ΟΗΝ. 

τῆς ἐκείνου αὖ] τῆς ἐκεῖ οὔσης 1,6- 
ΟΠΟΪανι8, ἐκεῖ ἐσομένης δΥ ΘΙΒΙΚ15. 
5ΟΌΗΝ. 

καμίνων] ἘΒαοροίεπαππι δημοσίων. 
ὝΕΙ5Κ. 

50. ἰσχυρῶς γὰρ--- γένοιτο] ἴῃ ἨΪ5 
ΤΟΝ ΒοΙατη αδθοϑί ἂν, ασαοα] ΘΧΟΙαΙ]586 
νιἀθίαν φροϑῦ γὰρ, 5664 Οὔ, ΤΩὨΪΓΊΙΠῚ 
αἸνευβϑη Ὁ Δὕμθηιβ ὉΓΡΘΠῚ ΡΟΏΪ, 
ἀπῆθ ΘΟ ΠΘΙἀθυτιβ ΟΥἸτη τὴ σΟΠ]ΘΟΟΓαΐ 
ταύτῃ, ἀοῖπαθ τάθιῃ τη Ααά, : ““Ιαᾶθο 

51. σύμφημι] [ἀν] ξύμφημι. 
49. τἀργύρεια] ΓΔΌΥῚ τἀργύρια. 

52. τὰ ἐν 

ΠΌΠΟ ΒοΙ ο πη 6588 ΠΟ ταύτῃ; 5688 
αὐτὴ, τι ΥΌ5 Ορροπμϑίαγ ἀρτὶβ πηθί}}15 
ψ ο]η18. {Ππααθ θητη ἰοοᾶ τ] ι- 
αἴπθ Ποτηϊππτη ρυδοίθι ΒΕΓ 8 10508 ἴῃ 
ΟΡΕΙΒ τη θ[Ά 1160 Οὐσαρδίοϑ τορ]εΐα Ρτθ- 
{1 ΠῈ ΘΘΤΎΟΓΙΠΩ ΡΟΒΒοββουῖθα8 εὖ ἀοτηο- 
ΤΌΤΩ δαρθθαηΐ." ϑ6α αἰτοατθ πηοαο 
αἀδοϑῦ ἡ δηΐβ πόλις, αποα οἸη01 ΠΟῚ 
Ροΐαϊ, αὖ ροϑύ αὕτη ἀΘ αἰ. 

οἱ χῶροι] Αρτὶ, ααοτῖιπιὶ {τιιοί 5 
ΟΡΘΥΙΒ νΘΠΘΌΠΙΙΓ. 5ΟΗΝ, 

52. οἵ τε γὰρ ταχθέντες) ϑοπΌϊ 1ρὶ- 
[ῸΥ Βοιρίου οὐτὰ δαοίοτα 1061} “ἄε 
ΓΘΡΆΘΠΟα Α(ΒΘΒΙθηϑίατη 6. 1, 18, Ὁ 
εϑβί: Ἔν ταῖς χορηγίαις αὖ καὶ γυμνα- 

σιαρχίαις γιγνώσκουσιν ὅτι χορηγοῦσι 

μὲν οἱ πλούσιοι εἷς... αδα ν. (ὐείε- 
ΤΠῚ 8118. Παδου πἀδιη οδιιβατη 16 ]1η- 
40 αἴιδγ8 οογΐδιηθη λαμπάδος 568 
λαμπαδοφορίας ΞΔ ηοί!5. οοΟἸποτπί ἃ- 
ὉΠΘΠΊΘΏ5685, δὰ ρούα8 αποιηοαο ἰπ- 
νΘΠΪΙ βηῦ ρ]Όγ68, 4] βαιπίαβ ῥγᾶθ- 
Ῥογθηῦ δα δχογοιδίίομεβ θᾶ8, 4186 
Ργδθοθάθθδηΐ οὐ υϑαυϊγθαπίαῦ δ 
[οβύαμη λαμπαδοφορίας ΠΘ]ΟὈΥΔΠΌΓΙΩ, 
αὐϑτη 8α το] α]πδᾶ ἔοβϑία οὖ σου 18. 
5ΟΗΝ, Οὐἠὰαβ δηπού. 46 λαμπάσιν 
ἴῃ [παϊςβ. 
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γυμνασίοις, τὴν τροφὴν ἀπολαμβάνοντες πλείω ἢ ἐν ταῖς 

λαμπάσι γυμνασιαρχούμενοι, οἵ τε φρουρεῖν ἐν τοῖς φρου- 
βίοις, οἵ τε πελτάζέιν καὶ περιπολεῖν τὴν χώραν, πάντα 
ταῦτα μᾶλλον ἂν πράττοιεν, ἐφ᾽ ἑκάστοις τῶν ἔργων τῆς 
τροφῆς ἀποδιδομένης. 

ΚΦ. Ν᾿ 

» Ἁ Α σ΄ 5 ς - ,͵ὔ σι ε Υ̓ 

Εἰ δὲ σαφὲς δοκεῖ εἶναι ὡς εἰ μέλλουσι πᾶσαι αἱ πρὸσ- 
3) ’ σ 5 ’ “ ε ’ Δ 35 ᾽ 

οὗοι ἐκπλεῳ προσιέναι, ὅτι εἰρήνην δεῖ ὑπάρχειν, ἀρ᾽ οὐκ 
37) Ν Ε ᾽ὔ 4 Ν Χ “Δ ἣν 

ἄξιον καὶ εἰρηνοφύλακας καθιστάναι; πολὺ γὰρ ἂν καὶ 
σ . ΄σ Ξ Ν 7 Ῥε 

αὕτη αἱρεθεῖσα ἡ ἀρχὴ προσφιλεστέραν καὶ πυκνοτέραν 
» “ ΄“ ’ὔ ΄ Ἂ ᾿ 

εἰσαφικνεῖσθαι πᾶσιν ἀνθρώποις ποιήσειε τὴν πολιν. 
ν σ 7 Ν ς ΄ ’, 

δὲ τινες οὕτω γιγνώσκουσιν ὡς ἐὰν ἡ πόλις εἰρήνην 
Ψὔ ἴω » Ε 7 - 

ἀγουσα διατελῇ, ἀδυνατωτέρα τε καὶ ἀδοξοτέρα καὶ ἧττον 
5 Χ 3 ΄“,ε ξ΄ ΒΥ " ε 7 ε 5» ἴω ’ὔ 

ὀνομαστὴ ἐν τῇ ᾿Ελλαδι ἔσται, καὶ οὗτοί γε ὡς ἐμῇ δόξῃ 
, “ 3 ᾽ὔ Ν Ἁ ΄ 

παραλόγως σκοποῦσιν. εὐδαιμονέσταται μὲν γὰρ δηπου 
͵ 7, Δ ΥΓᾺ - , ΄, 

πόλεις λέγονται αἱ ἂν πλεῖστον χρόνον ἐν εἰρήνῃ διατε- 
΄σι Ξ ΄ι δ ΄ 9 “ ᾽ὔ 7 » 

λῶσι' πασῶν δὲ πόλεων ᾿Αθῆναι μάλιστα πεφύκασιν ἐν 
᾽ Υ̓ 2’ 7 ᾿ ς 7 , “ , 

εἰρηνῃ αὔξεσθαι. τίνες γὰρ ἡσυχίαν ἀγούσης τῆς πόλεως 
» 7 ϑ εν τ 3 “ , Ἂ ΄ 

οὐ προσδέοιντ᾽ ἂν αὐτῆς ἀρξάμενοι ἀπὸ ναυκλήρων καὶ 
Ψ ’ » ’, ς ΄ 3 ε 

ἐμπόρων ; οὐχ οἱ πολύσιτοι, οὐχ οἱ πολύοινοι, οὐχ οἱ 
« , ΄] χ ς , , Ν ε ΄ ελ 

ηδύοινοι, τί δὲ οἱ πολυέλαιοι, τί δὲ οἱ πολυπροβατοι, οἱ δὲ 

» 

εἰ 

τ. ἔκπλεῳ) [ΛΌΤ] ἐκ πόλεως. 2. παραλόγως ἰ(ΘΟΠΟ]Αν 5. 
γέμω Β. (εἴ. παρ᾽ ἀγγέλλω. 

παραγ- 

δὰ Ηἰβι. αν. 6, 4, δόξῃ ῬΙῸ ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, φορά (αβἴα]1ο, :. ὡς---ὅτι) Υ. ; (5 
νΕ] ἐμὴ δόξα, φαοα Ζεααη. οοΠ] οἰ. 

ππϑεῖς Θαοά ἢἰϊς γοϑαζαι (οθεἴιι8 
Ῥ. 773. σ,ΑΥΙΕΥ σΟΥΓΙαΡύαΠ ἴῃ (Ὁ. ΡΥ. 
ὑπ 5}. 2. 4. 22. 

καὶ πυκνοτέραν] ἴῃ ΠΠ8Π ΤΠΔ]ΟΥῚ 
ἐγεσιθηία σοΙητηστθηΐ, ᾿ηἰογργθίαϊαν 
ὙΥ εἰβκῖαβ. ϑ5εα νοοα απ πηϑη]ΐθβίο 
ψιΠΟβη οβδὺ. [Ϊ}ἢ 60 βδῆϊμπῃ, πί ἴῃ 
προσφιλεστέραν, οαυδβαι 6586 ἀδθεῖ, 
ΟΌΙ ἔγθα τ  ΠΟΥΟΒ. ῬΟΥΘΟΤΙΠΙ ΑἸΠΘΏΔ5 
οσοπῆμπαπί ααδῖη δηΐθα. Ναῃς νεῖῸ 
οδιβα οὐτὴ οἤδβοία ρογυηαίαςαγσ. Νρα 
ατϑθοθ αἱοῖ ροίεβί πόλις πυκνοτέρα 
εἰσαφικνεῖσθαι. Οοπ]ῖοῖο ᾿σὶίυγ προσ- 
ἡνεστέραν. δαΐ ποθεινοτέραν. ΒΟῊΝ. 

2. ὡς ἐμῇ δόξη παραλόγως) δες 
Θύαυ το Υ σΟΥΓαρία. ΝΝΙΏΠΙ οηῖτη ὡς ἐμῇ 

παραλόγως] Ηδβθο εβϑῦ [θοποΐαν]] 
Θοῃ]θοίαγα, ὯΟΠ ν8] 46 ῬγΟ 4 01115. ΑἹ- 
ἀϊπαπι παρ᾽ ἀγγέλλω (ὐδβίδιο 1 ἴῃ τηδ1- 
σἷπθ τητίαν! ἴπ παρὰ τρόπον, (δτηε- 
ΤΆΤΙΒ ἴῃ παρὰ μέλος. ΒΟῊΝ. Νοη 
Παρεὺῦ 8110: Χβπορποη παραλόγως. 
τὐϑιϊαίαμη 1 [811 Ιοςο οβϑί οὐκ ὀρθῶς 
σκοπεῖν. [ἰδηπ Δἰ1πὰα ααϊα Ἰαἴϑι. 

χρόνον---διατελῶσι)] δος οοπ͵πη- 
σοηάδ. 

4. ἀρξάμενοι] ΕΥΘαΌΘΏΒ. ἢϊῸ ρῥϑτί!- 
ΟΡ Πυΐαβ ἀ885, αὐτὶ ἀρ Χοπο- 
Ῥμοπίβπ, αὐ Ογτορ. τ, 6, 8; 7; 5. 65: 
ἴὰπΔ Δραα Ῥ]αίομοτη οἱ 81105. 

ἡδύοινοι] 1)6 ν]θ5 δαΐ Ιοςῖ5 ἄἸο- 
[τὴ ρα Χοπορποπίθμῃ οἱ ΡΟ]  σθιη 



88 ΙΗ νΕΟΤΙ ΘΑ ΒΟ. 

« γνώμῃ καὶ ἀργυρίῳ δυνάμενοι χρηματίζεσθαι, καὶ μὴν 
74 

χειροτέχναι τε καὶ σοφισταὶ καὶ φιλόσοφοι, οἱ δὲ ποιηταὶ, 
ε δὲ Ν ,ὔ 7 ε Ἀν Δ 5 ’ Δ, 9 

οἱ δὲ τὰ τούτων μεταχειριζόμενοι, οἱ δὲ ἀξιοθεάτων ἢ ἀξι- 
ζ ε ων δὰ “ Ν λ 

ακούστων ἱερῶν ἢ ὁσίων ἐπιθυμοῦντες, ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ 
ὃ ω Ν Χο ΠΣ ] Ἂ γρν κα ΄ 
εομενοι πολλὰ ταχυ ἀποδίδοσθαι ἢ πρίασθαι, ποῦ του- 

“ Ἃ ,, Δ 59 ’ 9 Νὴ Ν - 

ὅ5.τῶν μᾶλλον ἂν τύχοιεν ἢ Αθηνησιν ; εἰ δὲ πρὸς ταῦτα 
Ἂ » Ν 3 γ, Ν Ν « 7 “ [4 

μὲν οὐδεὶς ἀντιλέγει, τὴν δὲ ἡγεμονίαν βουλόμενοί τινες 
3 χω - ,ὕ ᾽ὔ Ἁ ᾽ὔ ΄σ' Ἃ 3 

αναλαβεῖν τῇ πόλει, ταύτην διὰ πολέμου μᾶλλον ἢ δὲ 
9 4 «ε ΄ Ἃ “-“ ᾽’ “ 

εἰρηνης ἡγοῦνται ἂν καταπραχθῆναι, ἐννοησάντων πρῶ- 
3 Α Ἁ ΄ ,ὔ ἽΝ 3 - 

τον μὲν τὰ Μηδικὰ, πότερον βιαζόμενοι ἢ εὐεργετοῦντες 
Χ ζ ες ΄“ “ 

τοὺς ἴλληνας ἡγεμονίας, τε τοῦ ναυτικοῦ καὶ ἑλληνοτα- 
6 μιείας ἐτύ ΧΌΛΟΣ ἔτι δ᾽ ἐπεὶ ὠμῶς ἄγαν δόξασα τροσσος 

τεύειν ἡ πόλις ἐστερήθη τῆς ἀρχῆς, οὐ καὶ τότ᾽, ἐπεὶ τοῦ 
ἀδικεῖν ἀπεσχόμεθα, πάλιν ὑπὸ τῶν νησιωτῶν ἑκόντων 

4. ποῦ Ζεουπ,ι8. 
ἐννοησάτωσαν. 

ἢϊοὸ Ὧἀθ ποιηϊηϊδιι5 αἀϊοΐατμῃ, αἱ πολύ- 
οινος, ἕυριί ΡΟ] σοι 6, 22, ἈὈ] Θἰϊδτα 
ΔΙΓΘ τα ὁχ “πο γα146 ἰδηὔατη ἃπηο- 
τα. [}2)6 νἱηῖβ αυϊθυδάδπη οχίθγιβ 
Αἴῃθη. 1, Ὁ. 32 Ο: Χρήσιμοι δ᾽ εἰσὶν 
οὗτοι ᾿Αθήνησι καὶ Σικυῶνι" ἐνταῦθα 
γὰρ σκληρὰ τὰ ὕδατα. 

8. οἱ δὲ γνώμῃ καὶ ἀργυρίῳ] Χροηο- 
Ῥῇοη τοὺς γνώμῃ καὶ ἀργυρίῳ χρημα- 
τιζομένους Αἰοἶξ ποὸ8 ὈΓΘΥ ΠΟ ροΐεγαΐ 
ἀργυρογνώμονας : 8}}} τραπεζίτας νοὐσᾶ- 
Ὀεαηΐί. 5ΟΌΗΝ, δΔοκιμαστὴν, οὐκ ἀργυ- 
ρογνώμονα (αὖ Ατ]δίοί6 65), Δηϊαίί. ρ. 
80. 7. θε οἱ δὲ εἴ βδοαιϑηΐθ 8. 4 {Π]}]10] 
οἱ δὲ ν. ἀπηοί. Δα Απϑῦ. 2.1, 19. 

4. οἱ δὲ ποιηταὶ] Υ. δα 5. 2. 
τὰ τούτων μεταχειριζόμενοι] (Ποτο- 

αἸἀ504105, ΠΙΒΌΓΙΟΠ 68, τατι81608, ΡΎΘΤΗ - 
Ταϑῖοο5 ποπιηδαΐ οἰ βίκιαβ : δῆ 
γταρβοῦοβ. ΒΟῊΝ, 

ἀξιοθέατα εἴ ἀξιάκουστα ἱερὰ, ρΡΥ86- 
ΟἸΡαΘ [1886 βᾶοσα Βδοοῦῆϊοα εἴ ]68- 
851η18, δ 485 βρϑβοίδηαδ οἵ δυαιθηαα 
τηδχίτηα ΠΟΙΠΙΠπιτη τη] 100 ΒΘΙΏΡΘΥ 
Αὐμθηαβ σοπῆαχιί, ὅσια Βρθοοΐδαμϊα 
Βοθηϊοα οὖ δϑαιϊιῇοια ταυϊΐα ΡαΌΪ]16 8, 
ααϊῦα8 Ῥϑυῖο]68. ἸΠΡΙΙΠΠ15. τ) 6 τ ΟΥ- 
πᾶνογαῖ, 46 ααἰθιι8 Ρ]πλαγοπατῃ Ρ- 
ΤΊΟ], 6. 12 5ῆη64. εὖ Ραιιβαηϊδιῃ 1. 1 
σοηΐαϊονας Ζοιηϊαβ. δηποΐῖαί ΟΠ ΠοΙ- 
αοΥαΒ. 

5. ἐννοησάντων) Ν΄. δηηῃοῦ. 8(] 4: 41. 
ΑἸ πδτα αὉ ΑΠΠ1Ο15 ΓοΥ δ τα ΤΠ ΡΟΥΔΟΨῚ 

ΤΑῦτ] ἢ οὐ. Τάριῃ δαα!ϊα!ϊ ἤ 
ἑλληνοταμιείας  ΓΔΌΥΙ ἔλληνος ταμίας. 

5. ἐννοησάντων) [ΛὈτὶ 

ἰογίϊαθ ᾿Ϊαγ. ἴῃ -ωσαν ποΐδν! δα Ογ- 
ΤΟΡ. 4: 6, το. Υ. 88 4, 41. 

ἑλληνοταμιείας ἘΒοθοκῃ. Οδοοη. 
Αἴῇρῃ. νο]. 1, Ρ. 241, 41] οοηΐ. νο]. 2, 
Ρ.128. ΝΙΒΙ οηΐτπα δα Χοπορμοηίθῃ 
Ρογίηοῦ ἀργυροταμεία οἷ ταμεία 1ῃ 1ῃ- 
ΒΟΙΙΡΌΟΠΙ 115 ΓΟ η ΠΟΥ 118, αὐ ταμεῖον 
ῬΓῸ ταμιεῖον, 46 αϊθτ5 ν. 68. 5[6- 
Ρθδηϊ. ““1)6 τὸ οοιηραῖα ΠΟΥ Ια15 
1,05. ἰβοοσαῖ!5 ῬΘηΘΡΎΓ. 6. 20. Ατθο- 
Ῥᾶρ. Ρ. 2ο9ρ. Ραπδίῃ. ρΡ. 9356. Χεπο- 
ῬΠοπίβ ΗΙβί. στ. 6, », 524. 50ΟΗΝ. 

6. ἔτι δὲ] Βδρεῖε πη σὔσπου, Ἐοαϊ 
δηΐτη ογϑίϊο δα δηΐθοθάθηβ πρῶτον μέν. 
5ΟΗΝ. 

προστατεῖν, ΠΟ προστατεύειν (ἸΟΘΤ6 
Χομορποηΐθῃι, τῦ ΔΗ ΠΟ ὉἸΟΥΘΒ. ΟΠΊΠ68, 
δηϊτηδανουβατῃ δα (ὐοτητηθηΐ. 2, 8, 4. 

ἐστερήθη) Δεοϊάϊξ ποὺ 611 Ῥϑὶο- 
Ρομηδβιαοο, 5ΟΗΝ, 

πὐλοΣ ϑνοτἤη Ξε, Ἐάδτη ϊο Ἰοοὰ5 
Το ίθΥΙΊ Ροξθϑὺ δα δυσατηθηΐα τηδηϊοβύα 
468 Τθιρο 6 ΒΟΓΙΡΌΙ ἤπ|5 τι. ΑοοΙ- 
απὸ δπῖπὶ ἤος ροϑῦ ραρσηδίη ἀθιηΓ 
[,ϑποίτιοαῖα, αὖ ἰεοδϑίαιΓ Ἡ!βίογϊα 
αταθοα. Εἔϑί 4Ὧ(6 πος οἰϊατι Ἰοοιιβ 
ἈΠ Ὸ5 οὕ ΑἸΓΘΓ ἴῃ ᾿ΒΟΟΡΑΙΙ5 Συμμαχικῷ, 
γΘ] Ὁ] Ρ. 1701): Τὴν ἧτταν τὴν ἐν 
Λεύκτροις φασί τινες αἰτίαν γεγενῆ- 
σθαι τῇ Σπάρτῃ τῶν κακῶν, οὐκ ἀληθῆ 
λέγοντες" οὐ γὰρ διὰ ταύτην ὑπὸ τῶν 
συμμάχων ἐμισήθησαν, ἀλλὰ διὰ τὰς 
ὕβρεις τὰς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις 

εἶ δ, “αὸν,΄. 

ὡς αν ἐδ)», υ» νων 
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,’ “-- ΄σ ’ 3 ΄ι Ἁ “ι 

προστάται τοῦ ναυτικοῦ ἐγενόμεθα ; οὐκοῦν καὶ Θηβαῖοι 
» ᾽ὔ . 7 ς -“- 37) 9 

εὐεργετούμενοι ἡγεμονεύειν αὑτῶν ἐδωκαν ᾿Αθηναίοις : 
Ἁ ΝΝ [, » ᾽ὔ ε 3 ε ΄σ΄ 

ἄλλα μὴν καὶ Λακεδαιμόνιοι οὐ βιασθέντες ὑφ᾽ ἡμῶν 
» 3 53 7ὔ δ ἢ) 9 , Ὗ π ε 
ἀλλ᾽ εὖ πάσχοντες ἐπέτρεψαν Αθηναίοις περὶ τῆς ηγε- 

ὔ , [4 7ὔ ἴω 7 Ἁ Ν᾿ 3 “ 

μονίας θέσθαι ὅπως βούλοιντο. νῦν δέ γε διὰ τὴν ἐν τῇ 
«ε 7’ ἊΝ Ξ ΄-“ “ ’ 

᾿λλάδι, ταραχὴν παραπέπτωκεναι μοι δοκεῖ τῇ πόλει 
Ν 

ὥστε καὶ ἄνευ πόνων καὶ ἄνευ κινδύνων καὶ ἄνευ δαπα- 
» “ Χ “ 2 Ἁ Ἀ ἴω 

νὴῆς ἀνακτᾶσθαι τοὺς Ελληνας. ἐστι μὲν γὰρ πειρᾶσθαι 
’ Ν ᾽ὔ Ν ΕῚ ’ ,ὔ δ 

διαλλάττειν τὰς πολεμούσας πρὸς ἀλλήλας πόλεις, ἐστι 
Ἁ ΄’, 7 “ ’ ΟῚ ᾿ 

δὲ συναλλάττειν, εἴ τινες ἐν αὐταῖς στασιαζουσιν. εἰ δὲ 
᾿ς Ν 3 “-“ ε Ἂ 3. “ 7 

καὶ ὅπως τὸ ἐν Δελφοῖς ἱερον αὐτόνομον ὥσπερ πρόσθεν 
Ἷε ὯΝ 53 , Ν ΄- 

γένοιτο φανεροὶ εἶτε ἐπιμελόμενοι, μὴ συμπολεμοῦντες, 
» Ἂ ’ 5 Ν Χ ε ’ » Χ Ἁ 59. Χ 4 

ἀλλὰ πρεσβεύοντες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, ἔγω μὲν οὐδὲν ἂν 
3 ἃς 3 ᾽ ᾽ὔ’ Ν “ ε 

οἶμαι θαυμαστον εἶναι εἰ καὶ πάντας τοὺς ᾿Βλληνας ὁμο- 
Δ Ἄ , ’ὔ 74 

γνώμονας τε καὶ συνόρκους καὶ συμμάχους λάβοιτε ἐπ᾽ 
» “ σ 7,ὔ 7) : Ν ’ 

ἐκείνους οἵτινες ἐκλιπόντων Φωκέων το ἱερὸν καταλαμβα- 
» “ λ Υ Ν “- οὶ Ἁὦ 

νειν ἐπειρῶντο. εἰ δὲ καὶ ὅπως ἀνὰ πᾶσαν γὴν καὶ θαλατ- 

9. εἰ δὲ] ΓΙΌ τὶ εἰ. 
(ὐὑδϑίδ!ο. [007] ἐκείνου. 

ἐπιμελόμενοι) [ΔὈΤΊ ἐπιμελούμενοι. ἐκείνους 

καὶ ταύτην ἡττήθησαν καὶ περὶ τῆς 
αὑτῶν ἐκινδύνευσαν. ΕΠ Ρ.τ8τ Α, ἀδ 
ΤΟ δΘΙ ΟΠ] : ̓Εκεῖνοι δ᾽ οὕτω κα- 
κῶς προύστησαν τῶν πραγμάτων, ὥσθ᾽ 
ἡμᾶς οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον πάλιν 
ἐπιπολάσαι, καὶ κυρίους γενέσθαι τῆς 
ἐκείνων σωτηρίας" --- δὲ τῶν λακωνι- 
ζόντων ὕβρις ἀττικίζειν τὰς πόλεις 
ἠνάγκασεν. Ἐϊοάδπι ρογποηΐ γ88 46- 
ἸΠΟΘΡΒ τηθπΊιοταίδβα ἃ Χοπορθοηΐβ. 
ΓΠΘΌΘΠΙ5 ΘηϊπΔ Βαρροῖιαβ ὑα]ογαηΐ 
ΑΥΠΟΘπΙθηβοθ, οαπὶ (ὑδάμηθα 4 [,866- 
ἀδοπ]ΟΠ115 [αἸδβοῦ οοσαραῖα. [,8ο6α8ε- 
ΤΠΟΏΪΟΒ ἀθηϊ]π6 βουνασιηῦ Αἰπθηϊθη- 
565, ἘΠῚ ΤηδΧΙΓη τη 11115 ΡΟΥΘ Ό]Π ἃ 
ΤΠθῦδπΙθ ἄποθ ἘΠ ΡΑπηΪ ΟΠ 8. ̓πητη1η6- 
τοὶ. Οοπῇ. ἀἸοία δα ΗΙϑβΐ. ΟΥ. 5, 4: 24. 
5ΟΗΝ. 

Ἴ. θέσθαι ὅπως βούλοιντο] Ηος 
Ῥίδηθ δοοϊαϊῦ ΟἸγτρ. το2, 4. Οοηΐ. 
Ηϊβι. ατ. 7. 1. ΞΟΗΝ. 

8. διὰ---ταραχὴν] ΗΙς εοἴαΐ 5βἰαίαβ 
Οσδθοῖδα ροϑῦ ραρμδιη δα Μδῃηίπθδιη, 
6 αυᾶ ποβίευ ἴῃ Η δ] Π]Ο15. ΘΧΊγΘ ΠῚ 5 
τὰ : Νενικηκέναι φάσκοντες ἑκάτεροι 
οὔτε χώρᾳ οὔτε πόλει οὔτ᾽ ἀρχῇ οὐδέ- 
τεροι οὐδὲν πλέον ἔχοντες ἐφάνησαν--- 
ἀκρισία δὲ καὶ ταραχὴ ἔτι πλείων μετὰ 
τὴν μάχην ἐγένετο ἢ πρόσθεν ἐν τῇ 

Ἑλλάδι. Τειποβίμθηθθ Ρ. 221, ὃ: 
᾿Αλλά τις ἦν ἄκριτος παρὰ τοῖς Ἕλλη- 
σιν ἔρις καὶ ταραχὴ 46 Θ0418Π1 ἰΘΙΠρΟΓΘ 
αἰ. Ῥεογθποηΐ Πδθο δα ΟἸγΙΡ. ΤΟ4, 2. 
5ΟΗΝ, [πηΐἴτ τηΔ]1π| αὑταῖς, αἱ Η!81. 
τ 5. Ὁ: 

9. εἰ καὶ] ϑ'δηβιιβ οὐ βθβαιθηβ εἰ δὲ 
καὶ ροβίπ]δηΐ εἰ μὲν οὖν αὖ ΒοΥΙὈδΙη8. 
5ΟΉΝ. Μα}ὰὶ εἰ δὲ καί. 

ἐπ᾿ ἐκείνους] ΤΠΘΌΔΠΟΒ ἱπίογργοία- 
(υΓ Ζαοιιπὶιβ 6Χχ «υϑίϊηο 8, 1 8666. 
ῬΠΟΟΘη565 501]1οοῦ (οι ρ] τ οσοαραᾶ- 
γαηΐ, ἀπο ῬὨΠΟΠΊ6]ο, σοηΐτα Ρὰρ- 
Ὠδηθυ5 ΤΉΘΌΔΠ15, ἀθὶπαθ δαϊαποῖο 
ῬΏΠΙΡΡΟ οαπὶ Μαοραοηϊθαβ. 5ΟΗΝ. 

ἐκλιπόντων] ΕΙρὨουπη [θη ρ] πὶ 
ἀϊτορίαμα ἃ Ῥηοσοθηβιθα5, ῬὨΙΟΠΊΘ6]οῸ 
ἄπςθ, ΟἸγτηρ. τού, 3 [2]. Οὐοπίϊδ 608 
ΤΠΘθαπὶ, ΤΏθββα] οὐ ΡΏΠΙρρα5 Μα- 
οθαο ραρσπαηΐ; ῬῃοσΘηβιθτι8. Βασου- 
τη ΑἰΠΘηΐθηβεβ, οορίὰβ αποσεηΐθ 
Ῥγόχεπο. Ταπάθμι ΟἸγτηρ. τοϑδ, 2 [3]; 
Ρδοθη οὑτη ΡὮΠΡΡΟ ἰδεϊαπί ΑΥΠ6- 
ΠΐΘΠ565, Ρ]ΘὈἸβοϊθατη βου επί ΡὮ]]οΟ- 
ογαΐῖθ, 4ιὸ ἰγϑάθγα ᾿αθαπίασ ῬΠοσθη- 
565 (Ἐπ ρΙ πὶ Απιριο γοηῖθαβ. Οοηΐ. 
Πειηοβίϊ. Ρ. 356. ΒΟῊΝ. Ηἴης ΟἹ. 
τού, τ, δος βουϊρίβ σο]Πρτπί Βοθοκῃ. 
Οες. γ0]. 1, Ρ. 779, ΟοΡεΐ. Ρ. 767. 
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ταν εἰρήνη ἔσται φανεροὶ εἶτε ἐπιμελόμενοι; ἐγὼ μὲν οἶμαι 
πάντας ἂν εὔχεσθαι μετὰ τὰς ἑαυτῶν πατρίδας ᾿Αθήνας 
μάλιστα σώζεσθαι. εἰ δέ τις αὖ εἰς χρήματα κερδαλεώ- 
τερον νομίζει εἶναι τῇ πόλει πόλεμον ἢ εἰρήνην, ἐγὼ μὲν 

οὐκ οἶδα πῶς ἂν ἄμεινον ταῦτα κριθείη ἢ εἴ τις τὰ προ- 
γεγενημένα ἐπανασκοποίη τῇ πόλει πῶς ἀποβεβηκεν. εὑ- 
ρήσει γὰρ τὸ τε παλαιὸν ἐν εἰρήνῃ μὲν πάνυ πολλὰ χρή- 
ματα εἰς τὴν πόλιν ἀνενεχθέντα, ἐν πολέμῳ δὲ ταῦτα πάντα 
καταδαπανηθέντα" γνώσεται δὲ, ἢ ἢν σκοπῇ, καὶ ἐν τῷ νῦν 
χρόνῳ διὰ μὲν τὸν πόλεμον καὶ τῶν προσόδων πολλὰς" ἐκε 
λιποῦσας, καὶ τὰς εἰσελθούσας εἰς παντοδαπὰ καταδαπα- 
νηθείσας" ἐπεὶ δὲ εἰρήνη κατὰ θάλατταν γεγένηται; ηὐξη- 
μένας τε τὰς προσόδους, καὶ ταύταις ἐξὸν τοῖς πολίταις 
χρῆσθαι ὃ τι βούλοιντο. 

το. εἶτε] [ΔὈτ] εἴητε. 
12. ἐκλιπούσας Β. (Πείετ] ἐκλειπούσας. 

12. ἢἦ---ἀδικῇ ΒοΠη ΘΙ ἀθΓ8. πολλα. 

9. εἶτε ὮϊΟ οὖ 8. 1ὸ βου θη στη 
ΡῬΓῸ εἴητε αἰχὶ δα (ὐοτητηθηΐ. 1, 4, 19. 
Καθισταῖμεν ΒΟΡγΔΙΤΩ ΒΌΡΥα 2, ἤ. 

ἐπιμελούμενοι, ΒΘ] Θηΐα 5. [Ο, ἐπι- 
μελόμενοι ᾿ἰΐα, τοαδυσιαν αὖ ΑἸχῚ δά 
γτορ. τ, 2, το, οἱ (Οὐτηπηθηΐ. 1, 1; 

19. 
καὶ συμμάχους) [)ε]εῖ ΟΟνοίαδ ἢ 

ηόι. 
11. ἐπανασκοποίη ΟΟΤΙΤΘΧΟΥΔΙη δα 

ΘΘΡηδηὶ ΤΠ68. ν. ᾿Ανασκοπέω. 
12. εἰς τὴν πόλιν ἀνενεχθέντα] ἴ. 6. 

ΔΟΥΌΡΟΙη. 5ΟΌΗΝ. [Ι͂π8οῦ. Αἰςεα 
δρᾷἃ Βορθοκῇ. νο]. 1, Ῥ. τι, ἢ. 
"6, 4: ᾿Επειδὴ τῇ ᾿Αθηναίᾳ τὰ τρισ- 
χίλια τάλαντα ἀνενήνεγκται ἐς πόλιν, 
ῬΙῸ αὰοὸ [)1ΠΔ]ῸΠπ8. Ρ. 1Ο2, 2Ζό : Τίς 
ἀνενήνεκται τῇ θεῷ κόσμος εἰς ἀκρό- 
πολιν ὑπὸ τούτου; Πνυροτάθβ Οοπίγα 
Ἰ)οτηοβίδ. ς0]. χὶν, 6, 25: πόσα εἴη 
τὰ χρήματα τὰ ἀνοισθησόμενα εἰς τὴν 
ἀκρόπολιν, οἴ ΒΆ6ΡΙ15 1Ὀ16 61, ἀγοα]0 
ααΐ Θνϑηϊαο δῦ ποη δα το. (ὐὑππὶ 
ΘΥΠΟαΪΟ οὐὔϊατη [τ] ΑΠΔΌ. 7.1, 27: 
Ὑπαρχόντων πολλῶν χρημάτων ἐν τῇ 
πόλει, ΡΙῸ αὰο Ἴ ις. 2, 24: Τῶν ἐν 
Τῇ ἀκροπόλει χρημάτων, ουἾπ5 [101] 
5.5 22, 47, Θοπβθηϊαηΐ ἴῃ ἐν πόλει, αἵ 
αύύσαϊα5. ἀρὰ Χοπορποπίθιῃ 80 ]1- 
ὈΓΔ1115 1Π1δύπι8 νἹ 6] ροβϑιῦ. Ἔν ἀκρο- 
πόλει σομϑίδηοι" ἸΠΒΟΥΓ. Αἰσαθ ἀρυὰ 
Βορβοκῃ. ὕυζιράθη Ὁ. 3ού, 307, 208, 

εἰ δέ τις με ἐπερωτῴη, ἢ καὶ ἂν 

11. ἐπανασκοποίη) [ΔὈ1] ἔτι ἀνασκοποίη. 
παντοδαπὰ [ΔὉΤ] παντοδαπὰ 

ΤΑΌΥῚ εἰ---αδικοίη. 

433; 434: 438; 436, 472. 473, 474: 
475. 4706, 88α εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἸΙΌΤΙ 
Χρη. Πιβδῦ. αὐ. 2, 4, 20,.ᾳῳ αὖ [)οπιο- 
ΒΥΠΘΏΙΒ. Ὁ. 25» 6, οὖ [ΙΟΠΥΒΙ1, 8]}10] 
σΟηϑθηδθηΐθβ ἢ εἰς ἀκρόπολιν οὖ ἐν 
ἀκροπόλει. Δ΄ ΜηοΠ61]. [πᾶ. ἴθ Οτα- 
[ΟΥ68 Αὐῦ. ν. ᾿Ακρόπολις. 

ἐν τῷ νῦν χρόνῳ] Πίῖπο ΘΧρ]Ἰοδη- 
ἄπ Ἰοοὰ8 (6. 4, 40, ὈΪ νἱᾶθ ΠΟΤ ο 
5ΟΗΝ. ΡΝ. Βοροκῃ. Οϑδο. νοὶ. 
Ρ. 568. 

πολλὰ 560] πϑιιπὴ αὖ Π ΘΟ ΠποΙανῖο ἰδ ῃ- 
α8Π| 6χ δηϊθοθαθηΐθιι5 Υϑροί πιτ 
ἀδ]θνὶ. ΕἸΘΥῚ διηθη ρΡοίεβῦ πὸ Χοϑπο- 
Ῥῇοι βου ρβοῖῦ βᾶθρθ 80 [11ΡΓΑΥῚ18 
Οὐδοιγαίαμη παντοδαπώτατα, ΟΠ 
ρίαΒ ἢ. βἰῦ [ογύϊτιθ σοσϑ ] πῃ 
αυδπὶ ΒΙΠΏΡΙΟχ παντοδαπὰ, τί πολλὰ 
καὶ παντοδαπὰ οοπ͵]εροογαΐ ΘοΠποῖα8- 
Ῥᾳ8. 

βούλονται μοίϊι5 απᾶπὴ βούλοιντο 
ΒΟΙΙΡΒΙΒΒ6. ΧΟΠΟΡΠΟΠίθΠ 18πὶ ΟἸ]Πὶ 
Δηϊτηδανογίθγαμη. Αἴπθη. 6, Ρ. 228 Ὁ: 
᾿Αλύπως ὠνεῖσθαι ἃ βούλεται. [ΔΌΘΓ 
ΘΡΙί. βούλοιτο. ΤΑΡ8ῃ. νΟ]. 1, Ρ. 215, 
1ΙΟ: ᾿Επικειμένων, ὅτι βούλοιντο κε- 
λευόντων. ὐχδρθοοΐεβ βούλονται. 

12. καὶ ἂν] κἂν 5ΟΙΊρΡΒ15588. Χϑπο- 
Ῥβοπίθπι οβίθπα! 1ρ88 δὉ 60 δ]ϊθῃμᾶ 
ἴουπηᾶ ἂν ῬΙῸ ἐὰν ν6] ἦν. Θποιτη 
ΔΙ ΘΓ αὐ 1 Ροπθπ πα, 51 ΒΟΥΙΙ 
Και. 
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τις ἀδικῇ τὴν πόλιν, λέγεις ὡς χρὴ καὶ πρὸς τοῦτον εἰρήνην 
ἄγειν; ; οὐκ ἂν φαίην, ἀλλὰ μᾶλλον λέγω ὃ ὅτι πολὺ θᾶττον 

ἂν τιμωροίμεθα αὐτοὺς, εἰ μηδένα ὑπάρχοιμεν ἀδικοῦντες" 
οὐδένα γὰρ ἂν ἔχοιεν σύμμαχον. 

ΚΗ Φυς: 
» 3 3) Ἂς “- 9 7, 9 7 Ἁ ᾽ὔ 

Αλλ᾽ εἰ γε μὴν τῶν εἰρημένων ἀδύνατον μὲν μηδέν 
Σ Ἁ ΧΝ [4 Ν 3 “- 

ἐστι μηδὲ χαλεπὸν, πραττομένων δὲ αὐτῶν προσφιλέ- 
Ἁ ΄- “ ͵ ᾽  ᾳ Ἁ 

στεροι μὲν τοῖς Ἑβλλησι γενησομεθα, ἀσφαλέστερον δὲ 
ΕῚ ’ 5 ᾽ὔ Ἁ , ε Ἁ - 

οἰκήσομεν, εὐκλεέστεροι δὲ ἐσόμεθα, καὶ ὁ μὲν δῆμος τρο- 
“ » δ ε ἡ 7 “ 3 ἊΝ ΄ Ῥ» 

φης εὐπορήσει, οἱ δὲ πλούσιοι τῆς εἰς τὸν πόλεμον δαπα- 
5 7 ’ Χ “ Ἷς 

νὴῆς ἀπαλλαγήσονται, περιουσίας δὲ πολλῆς γενομενὴς 
μεγαλοπρεπέστερον μὲν ἔτι ἢ νῦν ἑορτὰς ἄξομεν, ἱερὰ δ᾽ 
ἐπισκευάσομεν, τείχη δὲ καὶ νεώρια ἀνορθώσομεν, ἱ ἱερεῦσι 
δὲ καὶ βουλῇ καὶ ἀρχαῖς καὶ ἱππεῦσι τὰ πάτρια ἀποδώ- 

“- Ε] 32) ε ’ “ “ Ὡῃ 

σομεν, πῶς οὐκ ἄξιον ὡς τάχιστα τούτοις ἐγχειρεῖν, ἵνα 
37 ᾽ 3 ε ΄-“ ΕῚ 7 οὗ 7 ΟῚ 3 7 » 

ἐετι εὐ ἡμῶν ἐπίδωμεν τὴν πολιν μετ᾽ ἀσφαλείας εὑδαι- 
“ 37 Ν - ΄ ΄- γι 

μονοῦσαν ; εἴ γε μὴν ταῦτα δόξειεν ὑμῖν πράττειν, συμ- 
,ὔ ΕῚ “Χ ΒΩ 7 Ν 5 Ψ Ν 

βουλεύσαιμ. ἂν ἐγωγε πέμψαντας καὶ εἰς Δωδώνην καὶ 
᾿ Ἂ » ᾿, Χ Ἂ 5 “ ΝΘ 90) 5 

εἰς Δελῴους ἐπερέσθαι τοὺς θεοὺς εἰ λῷον καὶ ἄμεινον εἰη 
δ - ΄ Φ ΄ Ν ΣῈ ἢ Χ 

[ ἂν] τῇ πόλει οὕτω κατασκευαζομένῃ καὶ αὐτίκα καὶ εἰς τὸν 
ΕΣ ͵ Χ Ξ - ͵ Ἃ 53 ΄ 

ἔπειτα χρόνον. εἰ δὲ ταῦτα συναινοῖεν, τότ᾽ ἂν αὖ φαίην 
“ ᾽ ΄ ͵7 ΄- 7 ΄“- ’ὔ’ 

χρῆναι ἐπερωτᾶν τίνας θεῶν προσποιούμενοι ταῦτα καλ- 
ΕΒ ’ὔ’ ΒΩ ἃ 3 Ἂ 

λιστα καὶ ἄριστα πράττοιμεν ἄν᾽ οὺς δ᾽ ἀνέλοιεν θεοὺς, 

13. ὑπάρχοιμεν ἀδικοῦντες [ΔΌΤ] παρέχοιμεν ἀδικοῦντα. 2. ἐπερέσθαι] 
ΤΌ] ἐπέρεσθαι. 

θᾶττον) ἔ88βθ ρσὸ μᾶλλον, π΄ [,8{]- 
Ππτη οἵέζιδ, τοί ΟΥ̓ δἰβπιβ. ΞΟΗΝ, 

παρέχοιμεν ἀδικοῦντα] παρέχειν τινὰ 
βέλτιστον εἰ ἀποδεικνύναι Ἰάθτῃ οϑί ἴῃ 
Ογτορ. 1, 2, 5: Τοιαύτην παρέχειν τὴν 
πεμπάδα---. παρέξουσι τὰ δέοντα ποι- 
οῦὔντας 2,1, 22. ἴπ ποδβίτα ψϑσῸ ρο- 
ἰεβίαϊθ ΠΟῚ δϑύ βιίατῃ, ἴδοοσα ἢ6. 8}16- 
ὯτῚ5 Δ Ὁ ̓ ΤΠΡΘΙΊΟ ΠΟΒΙΓΟ ΠΟΌῚ5 ἸΠ] ΤΊΔΠῚ 
ζαοιαῖ. Ἰριίαγ παρέχοιμεν μηδένα ἀδι- 
κοῦντα οϑὺ 581 Θ΄σοΙΘ ΘΟ ΘΓ πὸ 
ὭΘΠΠΟ ΟἸΥΙΠΠῚ ΠΟΒΙΓΟΥΠ) ΘΧίγΆΠΘῸ8 
Ψ6] 506ῖοβ 1π] γα δῇποϊαί. Ηδθο αϑβί 
βϑηξθηὔα ΟΥ̓ΘΕΙΙΟΠΙΒ 5ΘΥ16Ὶ ταπ]ΐο σΟ0η- 
νϑηϊθηίου. ΒΟῊΝ, ὑπάρχοιμεν ἀδι- 
κοῦντες ΟΟὈεοίμ5 Ρ. 773. [8 παρέχει 

ΡΓῸ ὑπάρχει 106 ἀπιι8 Ηϊβῦ. ΟΥ. 5, 
2: τῷ: 

2. εἰ λῷον καὶ ἄμεινον εἴη) Ἐοττηι- 
Ἰατὴ ᾿ιιϑιζαΐϑιη ἔπ15586. ἢ ΤῸ 511711}} 60]- 
Ἰιρὶὶ Δ διβκιαβ εχ ΑΠδθββὶ 6, 2, 15, 
ἈδΡυΌΙ]. [,Δορα. ὃ, ». ΞΟΗΝ. 

εἴη) Δααϊξατη ἂν αοἸον ΘΠ ηθιαο- 
Τὰ δα ΔΏδΌὉ. 4,1, ὃ, 15 Δ Πού! ]0Π8 
1110 ἃ πη6 Β01αἴβ, τι 16 ΒΌΒ08}1 απ] 5 
ΟΠ ἀείεηαογαῖ σοηΐγα ἰΟοΟ8 οἰζαΐοξ. 

2. προσποιούμενοι] (Δαϊθτ8 4115 σοΠ- 
ΟἸΠπαῦ5 οὈἰδίο βδουιῆοσιο, Γθοΐθ ᾿πίθγρυθ- 
ἰαύαν ΝΥ εἰβκῖαβ. 5ΟΗΝ, 

ἀνέλοιεν͵] ΑΠΔΌ. 5,1,6, ἀ6 ἈροΠΠπο 
Περι ϊοο : Καὶ ἀπξῖχεν αὐτῷ ὁ ̓ Απόλ- 
λων θεοὺς, οἷς ἔδει θύειν. 9ΟῊΉΝ. 
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, οὐ δ» “ιν Ν 
τούτοις εἰκὸς καλλιερήσαντας ἄρχεσθαι τοῦ ἔργου. σὺν 

Ν “ ’ὔ ἊΝ Α ᾽ “9 

γὰρ θεῷ πραττομένων εἰκὸς καὶ τὰς πράξεις προϊέναι ἐπὶ 
Ἂς σ΄ γ σι ’ 

τὸ λῷον καὶ ἀμεινον ἀεὶ τῇ πόλει. 

4. τούτοις εἰκὸς Ηοἰπαογῆμδβ τού- χρῆναι. ΒΟῊΝ, 
τοις, ὡς εἰκὸς, καλλ. ΒΟΥ τη], πραττομένων] [ηῖ6]]]σ6 τούτων, ἃ 
τί ἄρχεσθαι ρεηᾶδαῦ Ὁ απίθοθαάθηία συμβουλεύω πράττειν. ΒΟῊΝ, 



᾿ ΦΙΠΠΑΡΧΙΚΟΣ 

Ἁ ᾽ὔ ἃ - Ἁ “ , 

ΠΙΡΩΤΟΝ μέν θύοντα χρὴ αἰτεῖσθαι θεους ταῦτα διδο- 
“ ᾽ ’ὔ 3 -ε“ ἴω Ἁ 

ναι καὶ νοεῖν καὶ λέγειν καὶ πράττειν ἀφ᾽ ὧν θεοῖς μὲν 
, “, Ἃ “ Ν Ν “ Ν “- 

κεχαρισμενώτατα ἄρζξειας ἂν, σαυτῷ δὲ καὶ φίλοις καὶ τῇ 
,ὔ Ἅ οἵ » 7 Ν ’ὔ 

πόλει προσφιλέστατα καὶ εὐκλεέστατα καὶ πολυωφελέ- 
“ » σ “7 5 ,ὔ ’ὔ 

“στατα. θεῶν δ' ἵλεων ὄντων ἀναβιβαστέον μέν σοι 
ε Ψ “4 ἴω « ἃ ἊΣ 7 

ἱππέας, καὶ ὅπως ἀναπληρῶται ὁ κατὰ τὸν νόμον ἀριθ- 
Ν » Ν ΕῚ Ν Νὴ - Ἁ ᾿ 

μὸς καὶ ὅπως τὸ ὃν ἱππικὸν μὴ μειῶται. εἰ δὲ μὴ προσ- 
’ « “ 7 7 ’ Ἁ Χ 

αναβήσονται ἱππῆς, μείονες ἀεὶ ἐσονται᾿ ἀναγκὴ γὰρ τοὺς 
3 μὲν γήρᾳ ἀπαγορεύειν, τοὺς δὲ καὶ ἄλλως ἐκλείπειν. πλη- 
ρουμένου γε μὴν τοῦ ἱππικοῦ ἐπιμελητέον μὲν ὅπως τρέ- 
φωνται οἱ ἵπποι ὡς ἂν δύνωνται πόνους ὑποφέρειν" οἱ 

Ν τὰ - , ΄- ,ὔ ’ὔ 

γὰρ ἥττους τῶν πόνων οὔτε αἱρεῖν οὔτε ἀποφεύγειν 
, Ἄν. 8.) δ ον 3 - 5 ε Ν 

δυναιντ᾽ ἀν. ἐπιμελητέον δὲ ὅπως εὐπειθεῖς ὠσιν᾽ οἱ γὰρ 
3 3 ΄“-“ ΄ 7 “-“ “Δ ἴω ὔ 

αὐ ἀπειθεῖς τοῖς πολεμίοις μᾶλλον ἢ τοῖς φίλοις συμμα- 
“ Ν. ε 7, ον ὔ σ“ 5 Ν 

4 χοῦσι. καὶ οἱ λακτίζοντες δὲ ἀναβεβαμένοι ἵπποι ἐκποδὼν 
ΣᾺ ᾿ - , , Ὁ Δ , 

ποιητέοι" οἵ γὰρ τοιοῦτοι πολλάκις πλείω κακὰ ἢ οἱ πολέ- 

μιοι ποιοῦσι. δεῖ δὲ καὶ τῶν ποδῶν ἐπιμέλεσθαι, ὅπως 
’ 7 ᾽ Υ 9 ἐ σ ͵ 

δύνωνται καὶ ἐν τραχείᾳ χώρᾳ ἱππεύειν, εἰδοτας ὅτι ὅπου 

2. ἱππῆς Νιοίογι8. ἱππεῖς [᾿. 
εὐπειθεῖς Α.Ν. εὔχρηστοι 1,. 
εἰδότας Α.Ν. εἰδότα [,. 

Ι. νοεῖν, λέγειν, πράττειν ρεπάρηξ 
Δ Ὁ 110 διδόναι, Ἰὰ οδῇ ἃ Ὀοπαϑῆοϊο ἀθο- 
τασα. ΒΟῊΝ. 

2. ἀναβιβαστέον] 1)6 δαυΐβοπο εβί 
ἹΠΊΡΟΠΘΙΘ θαι Βα. 6, 12. ΗἰἱΑΣς 1π|- 
ῬΙΌΡΓΙΘ αἸοιαΓ 6 56 σΘηαῚ5 Θαυ- 
Ῥυ5. ΒΟῊΝ. 

4. αἱρεῖν] Οὐγϑα 5566] εὖ σαροῦθ 
Ποβίεδιῃ. 50ΗΝ. 

4. δύναιντ᾽ ἂν] ΓΛΌΥΪ δύναιντο ἄν. 
4. ἐπιμέλεσθαι) [ΔὈτ] ἐπιμελεῖσθαι. 

δύναιντο ἂν] δου] θοηάστη δύναιντ᾽ 
ἂν, αὐ 5. 6, οὖ ΒΕΙΏΡΘΓ. 

αὖ απίε ἀπειθεῖς δ] δία πη ΠΊ811Π|. 
51 πον 8|148 ΤΟ ΔΠουσγθίαγ, ἔευγθῖῃ 
ΡῬαγου]ατη. ΞΟῊΝ, Ἐὲ οοπέγα. 

4: ἀναβεβαμένοι] 5.1688 : ᾿Αναβε- 
αμένοι, ἀντὶ τοῦ ταὶς ἔχοντες. 

οὕτως Ξενοφῶν. Οὐοῃηξ, 3, 4 
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Ν χλ “- ἐλ ’, 9 η0 » Ἄ Ἷ , 3 σι 

5 ἂν ἀλγώσιν ἐλαυνόμενοι, ἐνταῦθα οὐ χρησιμοὶ εἰσι. τῶν 
Α οἱ ς ΟΝ , “ Ν ε 7 3 

γε μὴν ἵππων ὑπαρχόντων οἵων δεῖ τοὺς ἱππέας αὖ ἀσκη- 
’ὔ “- Ἁ Υ 3 Χ “ ΕῚ ΄- ’ὔ 

τέον, πρῶτον μὲν ὅπως ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναπηδᾶν δυνων- 
“ ᾿ 5 ς ,ὔ Ν “- 5. 

ται πολλοῖς γὰρ ἤδη ἡ σωτηρία παρὰ τοῦτο ἐγένετο" 
,ὔ Ν  ἣ 3 ,ὔ ,ὔ ς ΄ , 

δεύτερον δὲ ὅπως ἐν παντοίοις χωρίοις ἱππάζεσθαι δυνή- 
3 Ν δὰ ς ΄ 2 3 3 ,ὔ ’, 

σονται καὶ γὰρ οἱ πόλεμοι ἄλλοτε ἐν ἀλλοίοις τοποις 
7 Ψ Ἁ ὕ', 37 5 “ 3 “ 

6 γίγνονται. ὅταν δὲ ἤδη ἐἔποχοι ὦσι, δεῖ αὖ σκοπεῖν 
σ΄ 3 “ ,ὔ ε ΄- 5εῸΝ “ σ“ Ν 

ὅπως ἀκοντιοῦσι τε ὡς πλεῖστοι ἀπὸ τῶν ἵππων καὶ 
ΕΣ ͵ ων ἃ “- Ν ξ “ Χ 

ταλλα δυνήσονται ποιεῖν ἃ δεῖ τοὺς ἱππικους. μετὰ 
ἊΝ ε “4 Ν ὦ ΟΝ μα  ζς ,ὔ ε 3 Ν δ 

ταῦτα οπλιστέον καὶ ἵπποὺυς καὶ ἱππέας ὡς αὐτοὶ μὲν 
“ 2 » ἡ ’ Ν Χ , ΄, 

ἥκιστα τιτρώσκοιντ᾽ ἂν, βλάπτειν δὲ τοὺς πολεμίους μα- 
Ἶ , 9 3 ,ὔ . , μ 

λιστα δύναιντ ἐκ τούτων παρασκευαστέον ὅπως 
3 ΄ ς 5᾽ 5 ᾿Ξ ΕΣ Ἁ »ἬἍ δ3.959. ὦ 

εὐπειθεῖς οἱ ἄνδρες ὦσιν" ἄνευ γὰρ τούτου οὐθ ἵππων 
ἀγαθῶν οὔτε ἱππέων ἐπόχων οὔτε ὅπλων καλῶν ὄφελος 
οὐδέν. προστατεύειν μὲν οὖν τούτων πάντων ὅπως καλῶς 

8 γίγνηται τὸν ἵππαρχον εἰκὸς ἐστιν. ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ πόλις 
χαλεπὸν ἡγησαμένη ταῦτα πάντα τὸν ἵππαρχον μόνον 
ὄντα κατεργάζεσθαι προσαιρεῖται μὲν αὐτῷ συνεργοὺς 

Ἁ ΄- ΄-΄ 

φυλάρχους, προσέταξε δὲ τῇ βουλῇ συνεπιμέλεσθαι τοῦ 
ς “κ᾿ ’ὔ σ΄. 53 ἈΝ Ἁ ΄ 

ἱππικοῦ, ἀγαθὸν μοι δοκεῖ εἶναι τοὺς μὲν φυλαρχους 
ν᾿ ’, - “ “ -ς“΄' τ ΄- 

παρασκευάζειν συνεπιθυμεῖν σοι τῶν καλῶν τῷ ἱππικῷ, 
» Ἁ ἴω - » 3 7 Ψ ’ὔ 

ἐν δὲ τῇ βουλῇ ἐχέιν ῥητορας ἐπιτηδείους, ὅπως λέγοντες 
Ὡν { δὰ ε » ν Ἁ δ 5 7ὔ 

φοβώσι τε τοὺς ἱππεας, βελτίονες γὰρ ἂν εἰεν φοβούμενοι, 

καταπραὔνωσί τε τὴν βουλὴν, ἣν τι παρὰ καιρὸν χαλε- 
ο παίνῃ. ταῦτα μὲν οὖν ὑπομνήματα ὧν δεῖ σε ἐπιμέλε- 

4 

αν. Ὃ 

πλεῖστοι (ὑΥοΥα5. [01] 
ἐστι οοα. (ΤΟΥ. 

ἂν δααι!ϊξ 

τ. πόλεμοι (ὐπγοῖ8. [ΔΌΤ] πολέμιοι. 6. 
πλεῖστον. 7. τούτου Ϊ,Θοποΐανα8. [001] τούτων. 
ῇ Α. εἶ1,. οπι. Ν. 8. συνεπιμέλεσθαι] ΤΌτΤῚ -λεῖσθαι. 
Οὐτοιῖαβ οχ οοαά., 4] οτη. γάρ. 

Ε ἀναπηδᾶν] ΟὐἸητηδηΐ. 3, 2, 5» 
οδί: πρῶτον μὲν ἀναβατικωτέρους ἐπὶ 
τοὺς ἵππους ποιήσεις αὐτούς; ΒΟῊΝ. 

ἀλλοίοις Οὐτοιῖβ, αὖ ροβοῖῦ ΠΟῚ 
ΒΟ]Ότη 8. 20 : Ἄλλοτε εἰς ἀλλοῖον τό- 
πον, 566. οἴϊδιη ᾿ΡΥδθοθ θη αἰγοαιιθ 
Ἰοθο παντοίοις, οἴδϑὶ ἔα. ὃ, 9, δϑί ἄλ- 
λοτε ἐν ἄλλοις τόποις, 5866 Βεαᾳθηΐθ 
ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις. 
“6. πλεῖστον) Οοτηραγαίαϑβ ἸΟΟΒ 1η- 
τᾶ 5. 21, οἱ Οὐοιητηθηΐ. 3, 3, 7. ἀοσθηΐ 
πλεῖστοι ἃ ΧΟΠΟΡΠΟΠίδθ ἔπῖ556᾽ 50 11Ρ0- 
τὰτὰ. ΒΟῊΝ. δαριῃ Ογουϊαϑ. 

9. ἐπιμέλεσθαι] ΤΔὈτῚ ἐπιμελεῖσθαι. 

7. προστατεύειν] ΘοΥΙθοΠα τὴ προ- 
στατεῖν, αὖ αἸΧῚ Δα (ὑὐοτηπηθπηΐ. 2, ὃ, 4. 

ὃ. ἵππαρχον---φυλάρχους ἸΥ͂. ΒΟΠΠΘΙ- 
αογ. πα. γν. ἵππαρχος. 

9. ὑπομνήματα] Ῥγαθοορέα Ὦ. 1. οὐ 
401, 6[Ὁ..2, Βη. 2.1: ΤΣ τ 6 πΞ 
Ργθύδίιιτ Ζεβυπίμδ. ΟΥτορ. 3, 3» 37» 
οἱ ὀψιμαθεῖς τοῦ ὑπομνήσοντος δέονται, 
αυοα ἀειπαθ νΟΘΔΡ]Ὸ ὑποβολὴ 5151}1- 
Ποαῖαγ. Ρ]αΐο ὑπομνήματα γοοδί οοτη- 
ΤΑΘΏΓΑΥΙΟΒ ΤΠΘΙΠΟΥΔ6 βοιρίοβ. Οὐ. 
ῬΠΔΘαΥΙ Ρ. 5246. 1146 δηποίδ ΠΟΤ 
Ἡεϊπαοτῆϊ. ΒΟΉΝ, 
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Θλρδης οῦ 

σθαι ὡς δ᾽ ἂν ἕκαστα τούτων βέλτιστα περαίνοιτο, τοῦτο 
δὴ πειράσομαι λέγειν. 

Τοὺς μὲν τοίνυν ἱππέας δῆλον ὅτι καθιστάναι δεῖ κατὰ 
τὸν νόμον τοὺς δυνατωτάτους καὶ χρήμασι καὶ σώμασιν ἢ 
εἰσάγοντα εἰς δικαστήριον ἢ πείθοντα. ἐγὼ δὲ οἶμαι εἰς 
μὲν τὸ δικαστήριον τούτους εἰσακτέον εἶναε οὺς μὴ εἰσ- 
ἄγων ἂν τις «διὰ κέρδος δοκοίη τοῦτο ποιεῖν" καὶ γὰρ τοῖς 
ἧττον δυναμένοις εὐθὺς ἂν εἴη ἀποστροφὴ. εἰ μὴ τοὺς 
δυνατωτάτους πρώτους ἀναγκάζοις. ἔστι δὲ καὶ οὗς ἂν 
μοι δοκεῖ τις νέους μὲν τὰ ἐν ἱππικῇ λαμπρὰ λέγων εἰς 
ἐπιθυμίαν καθιστάναι τοῦ ἱππεύειν, τοὺς δὲ κυρίους αὐτῶν 
ἧττον ἀντιτείνοντας ἔχειν, τάδε διδάσκων ὡς ἀναγκασθῇ - 
σονται μὲν ἱπποτροφεῖν, ἢ ἢν μὴ ὑπὸ σοῦ, ὑπ᾽ ἄλλου, διὰ 
τὰ “χρήματα: ἢν. δ᾽ ἐπὶ σοῦ ἀναβῶσιν, ὡς ἀποτρέψεις μὲν 
τοὺς παῖδας αὐτῶν τῶν πολυτελῶν τε καὶ μανικῶν ἱππω- 
νιῶν, ἐπιμελήσει δὲ ὡς ἂν ταχὺ ἱππικοὶ γίγνοιντο. λέ- 
γοντα δὲ οὕτω καὶ ποιεῖν ταῦτα πειρατέον. τούς γε μὴν 
ὄντας ἱππέας ἡ βουλὴ ἂν μοι δοκεῖ προειποῦσα ὡς τὸ 
λοιπὸν δεήσει διπλάσια ἱππάζεσθαι καὶ ὡς τὸν μὴ δυνά- 

10. εἰ μὴ ΡΙῸ εἰ Τουρ. Ἐπ]. 1, Ρ. 79. 
12. ἀποτρέψεις ἡ. ἀποστρέψεις ἷ,.. Θ ΞρεΥ στ . 
ΓΛΡῚῚ ἐπιμελήση. 12. ἱππέας Ν. ἵππους ,. 
(ὐδιηθγαυα8. 

ΤΙ. ἔστι Θίθρῃδηαβ. [01] ἔτι. πάσα τύβαν 
τε (ὐγοσιαβ. [101] γε. 

καὶ δῃΐο ὡς Δα αϊαϊΐ 

ἢ εἰσάγοντα εἰς δικαστήριον ἢ πεί- 
θοντα)] Μιπαβ αρίμ8 ππϊς ἰοοο νὶαθᾶ- 
[ ΠΟ ΟΥ̓, 416ΠῚ ἰΔΠΊΘΗ Βαααθηῖ18 
ΘΟὨΠγτηδηΐ, αάϑτη Ογγ. 5» 5»45: Εἰ δὲ 
ἡμῖν ἔτι ἘΠΣλ ἡ εῖαν οἵἱ νῦν ἸΡΟΟΣΕΥΘΜΗΞ 

μένοι σύμμαχοι παραμεῖναι, πολλῷ ἂν 
μᾶλλον ἀνύσαι δυναίμεθα καὶ εἴ τι βιά- 
σασθαι καιρὸς καὶ εἴ τι πεῖσαι δέοι. 

1Ο. ἀποστροφὴ ] [8 αἸεΙΓαΓ ᾿ῃ ΑΠΔΌ. 
2,4.11. ΒΟῊΝ, θυυὕχὴ ἴῃ δ] θυ ο 
ΤηΘΠὈ10 ἀ6ἤοϊαῦ παραίιο, (τ 5 ΠΟῚ 
μὴ Ἰῃ ΔἸΐετο, 566 1η ῬΥΪΟΥῚ οὐκ 1Π86Γ6- 
Ὀεΐ ροβύ εὐθὺς, αὐ Απδῦ. 1, 8, 26, ε8ὲ 
εὐθὺς οὐκ ἠνέσχετο. 

11. κυρίους] Ῥατοηΐοθ, ἰαΐοταβ οἱ 
ΟἸὈΓΑίΟΥΕ5Β Ἰηϊεγργείδίαυ Βγοάδθαβ. 
5ΟΗΝ, 
.12. ἀποτρέψεις] ἴΐοο ν6] ἰπν 5 

ΠΌΤΙ5 τϑϑυιπθηάπιτῃ ἴοτα αἰχὶ δα Τ 68. 
Βίερῃ. 

ἱππωνιῶν] Ῥτοτηϊ0 ΠΙΡΡΔΙ ΟΠ 8 
ΤΟ αἀογδ 1 56 1ζ8. ΘΑ ῸΙ 5 ΤΘΟΘΠ 8 
Βπα1ο, αὖ π6 ἴῃ ΡΥ ΘΙΟ 6611 ΘΠ Θ ΔΙ 

τα ἀϑὰτη Ὀ6]ΠσῸτη 1η5ϑη1δΐ, ΟΠ 81] 
641 Ρα]ουὰα] Ποῖ βρθοίαυθηῦ εὐ Ἰη- 
58Π0 ΡΥΘΙΟ διηθθηί. Ῥγοῦϊα δαπο- 
ΓΤ, ΟαἸθ5 ΠΙρΡΡΆΤΟ 5 οὐ θα Ι65 
ῬΌΘΙΠΙΟΙ αἰοθαηίαν, δοβυπηαυθ ΠΙΟΘὈΙ 
ΕΧ Ιοδοο [5886] Ρ. 58» 22: οὐ μὴν οὐδὲ 
καθιπποτρόφηκας" οὐ γὰρ πώποτε ἐ- 
κτήσω ἵππον πλείονος ἄξιον ἢ τριῶν 
μνῶν. [Ιάδηῃ ρΡ. 88, τ, ἵππον λαμ- 
πρὸν πιοιηϊπαῖ, ἐφ᾽ οὗ ἐφυλάρχησε. 
5ΟΗΝ, ΑἸτα Βοροκῃ. Οδοοπ. Ατῃ. 
ΨΟΙ ΤΡ. 952 .5, 

12. διπλάσια ἱππάζεσθαι] Ὠρ]1οα- 
[85 ΘΧΘΓΟΙ Δ ΊΟΠ 65. 61Ο1 δηϊτηδανογίαηί 
Ἰηξθγρυθίββ. ϑ6α ΔΙ αυἱὰ ἜΧΟΙ 1858 δαΐ 
δηΐθ ὄντας, αἱ ἀμελετήτους αἸοῖῦ 5. 10» 
δῦ ροβὲ δοκεῖ ἅΤρ τὸ λοιπόν. Ου- 
ΤΘΠ15: Τούς γε μὴν ὄντας ἱππέας ἡ 
βουλὴ ἄν μοι δοκεῖ διατηρῆσαι προει- 
ποῦσα ὡς τὸν λείποντα δεήσει διπλάσια 
ἱππάζεσθαι, προειποῦσα δὲ ὡς τὸν μὴ 
δυνάμενον κ. τ. Δ. 



14 

15 

τό 

96 ΗΙΡΡΑΒΟΗΙΟΙ 

μενον ἀκολουθεῖν ἀποδοκιμάσει ἐπιτεῖναι ἂν τρέφειν τε 
ἄμεινον καὶ ἐπιμέλεσθαι μᾶλλον τῶν ἵππων. καὶ τοὺς 
βιαίους δ᾽ ἵππους ἀγαθόν μοι δοκεῖ εἶναι προρρηθῆναι ὅτι 
ἀποδοκιμασθήσονται. αὕτη γὰρ ἢ ἀπειλὴ πωλεῖν ἂν τοὺς 
τοιούτους μᾶλλον παρορμήσειε καὶ ἱππωνεῖν σωφρονέστε- 

ρον. ἀγαθὸν δὲ καὶ τοὺς ἐν ταῖς ἱππασίαις λακτίζοντας 
ἵππους προρρηθῆναι ὅτι ἀποδοκιμασθήσονται" οὐδὲ γὰρ 
συντάττειν τοὺς τοιούτους δυνατὸν, ἀλλ᾽ ἀνάγκη; ἐάν ποι 
ἐπὶ πολεμίους δέῃ ἐλαύνειν, ὑστάτους αὐτοὺς ἕπεσθαι, 
ὥστε διὰ τὴν τοῦ ἵππου κακουργίαν ἄχρηστος καὶ ὁ 
ἱππεὺς καθίσταται.. ὡς δ᾽ ἂν καὶ οἱ πόδες εἶεν τῷ ἵππῳ 
κράτιστοι, εἰ μέν τις ἔχει ῥάω καὶ εὐτελεστέραν ἄσκησιν, 
ἐκείνη ἔστω" εἰ δὲ μὴ, ἐγώ φημι χρῆναι πεῖραν ἔχων 
χύδην καταβαλόντα λίθους τῶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ὅσον μναΐϊ- 
αίους καὶ πλεῖον καὶ μεῖον ἐν τούτοις τὸν ἵππον ψύχειν 
καὶ ἐνιστάναι ὅταν ἀπὸ τῆς φάτνης ἀποβῇ" βαδίζων γὰρ 
ἐν τοῖς λίθοις οὔποτε ὁ ἵππος παύσεται οὔθ᾽ ὅταν ψήχηται 

33.» ὦ 7 

οὔθ᾽ ὅταν μυωπίζηται. 

132. ἵππον ροδί δυνάμενον οτχ. Α.Μ.Ν.Ο. 
λεῖσθαι. 15. ἐάν] [ΔΌΥ] κἄν. 
ἵππῳ (γοτα8Β. [ΔΤ] τῶν ἵππων. 
ψήχειν. 

1 ἀποδοκιμάσει᾽ Ἠεβγοπίυβ: Ἵπ 
που τροχός" τοῖς γεγηρακόσιν ἵπποις 
ἐχάραττον ἐπὶ τὴν γνάθον σημεῖον τρο- 
χοῦ σχῆμα ἔχον ἐκαλεῖτο δὲ καὶ τρυ- 
σίππιον. Ιάδπη 1 ροϑίγεμηδ νοοθΒ τρ. : 
Τὸν χαρακτῆρα τὸν ἀπὸ τῆς βουλῆς ἐν 
ταῖς δοκιμασίαις τοῖς ἀδυνάτοις καὶ τε- 
τρυμένοις ἵπποις ἐπιβαλλόμενον, ἵνα 
μηκέτι στρατεύωνται, τὸ παλαιὸν ἐκά- 
λουν τρυσίππιον᾽ τροχὸς δὲ ἦν ὁ ἐπι- 
βαλλόμενος χαρακτὴρ τῇ γνάθῳ τῶν 
ἵππων. ῬΠΟΙ [μΘχισοη νοοθπὶ τρυ- 
σίππιον ΘΧ Εαρο]ἸάΘ ΘΟΠΊΪΟΟ Ἰηΐεγρτα- 
ἰδίαν ἔγκαυμα ἵππου ἐπὶ τῇ γνάθῳ 
τροχῷ ὅμοιον. Ηϊης Ἰῃ θυ ΘΙ ΌΥ 
ΨΘΥΒΠῚ ἵππῳ γηράσκοντι τὰ μείονα 
κύκλ᾽ ἐπίβαλλε ϑυϊ448 ἴῃ ἵππῳ, Ζθῃο- 
Ῥιὰ5 Ῥγονευῦ. 4, 41, ῬΟΙΠαΧ 7. τδό. 
Εΐγιηο]. Μ. ἢ. ν. Επιβίδί 8 Οα. ὑ. 
1517, 8, αυὶ ΕἸΡΟΙ]ΙαΙ8 Ἰοοατλ ἀρρο- 
5εϊ. ΒΟΉΝ. 

14. σωφρονέστερον ἱππωνεῖν ΟΡΡρο- 
ὨΪΓαΙ ταῖς μανικαῖς ἱππωνίαις. ἈΘοίθΘ 
ηιΐγιι5 σμρίαθ Ἰηϊονργοίδίαν ΥΥ̓ ΘΙ ΒΙκ1118, 
5ΟΗΝ, 

Ἁ ’ὔ’ ἃ 4 

ὁ δὲ πειραθεὶς τά τε ἄλλα ἃ λέγω 

ἐπιμέλεσθαι ΤΑΡτῚ ἐ ἐπιμε- 
αὐτοὺς] [ΑὉτὶ ἂν αὐτούς. 16. τῷ 

ψήχειν καὶ Ζουπῖτ8Β. [01] καὶ 

16. κράτιστοι] ϑρθοοίδης ἴδος δᾶ 
ὉΏΡΊ]Δ5 8011 4845, αὐ ἂρραᾶγεί ὃχ 
Βα. 4, 5» ὅπως καρτεραὶ ἔσονται αἱ 

ὁπλαὶ, υιὐϊ 5ϊπριυα δοουγδίμιβ γα αη- 
τὰν. 5ΟΗΝ. 

εὐτελεστέραν  (ὑὉγοτ σΟπ]θοίαγαπη 
εὐπετεστέραν Τ67661 δα 165. δίβρῃ.ν. 
Εὐτελής. Οποα Πϊς δϑὺ ΘΙΠΏΡΙΙΟΙΟΥΓ. 

ἐκείνη ἔστω] Αττίδῃ. ἔχρ. Ὁ») 9; ΤΣ 
᾿Αλλά μοι. δοκεῖ ὡς ἐγγυτάτω τούτων 
ἐζεῦχθαι, ἢ εἰ δή τινι ἄλλῃ μηχανῇ, 
ἐκείνη ἐχέτω, ΟΟΠΐοΙΘη5 (ὐἼΓΘΙΙ5 
Ἰάδθια ἶἰς τοϑ πο τα ΘΟΠ]ΙοΙ,, 566 
1088 Τ 6111 ΡΙαΐοπθιη τη04ο οὕτως 
ἐχέτω τηοᾶο οὕτως ἔστω αἸχΙ556 δα- 
ἀ6η8. 

μναϊαίους)] ΜΝ. 46 δος ἔογτηᾶ 18: 
Ὀδοῖς. δὲ Ῥηϊγη. Ρ. 552. εὖ Τ}65. 
δίθρῃ. 

ψήχειν καὶ ἐνιστάναι] 4. 4,4: ᾽Εξ- 
ακτέον τὸν ἵππον, ὅπου ψήξει" μεταδε- 
τέον δὲ μετὰ τὸ ἄριστον ἀπὸ τῆς φάτ- 
νης. ΒΟΉΝ, καὶ ψήχειν καὶ ἐνιστάναι 
Οὐὐγοιῖαβ, Ποη αἸσΘη5 8η οχ ςοα. 

μνωπίζηται) δῦ 851105 ΔΊρ 616, αὐ 
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πιστεύσει καὶ στρογγύλους τοὺς πόδας τοῦ ἵππου ὄψεται. 
7 ς 7 Ἄ.. ΠΗ͂Ν 7 “ ε Ἂ ε 

τὴ ὅποτε γε μὴν οἱ ἵπποι εἰσὶν οἵους δεῖ, ὡς ἂν αὐτοὶ οἱ 
΄ 7ὕ 7 ΄“ 7 Ν δ 7 

ἱππῆς ἄριστοι γίγνοιντο, τοῦτο διηγήσομαι. τὸ μέν τοίνυν 
Ἃ, Ἃ 5 ΄ » ΄“ ϑυ βὴς Χ ωῳ ͵ “Δ 

τοὺς νέους αὐτῶν ἀναπηδᾶν ἐπὶ τοὺς ἵππους πείθοιμεν ἂν 
ἌΣ ΝΑ ΄ Σ χ “- Χ Χ ἢ ἢ 

αὐτοὺς μανθάνειν. τὸν διδαζοντα δὲ παρασχὼν ἐπαίνου 
Ξ Ἢ “Δ ’ὔ, ᾽ Χ 7 Χ 

δικαίως ἂν τυγχᾶνοις. τοὺς γε μὴν πρεσβυτέρους τὸν 
ἧς 7 ’ ε 5» 37 ͵ 

4 Περσικὸν τρόπον ἀναβάλλεσθαι ὑπ᾽ ἄλλων προσεθίσας 
᾽ὔ ΄ 57 [σἀ Ἁ » ΄- 

4 .8 καὶ τούτους ὠφελήσαις ἄν. ὅπως γε μὴν ἐν παντοδαποῖς 
7 ὙΜ πγφς “ Α͂ 5 ἂν ἸΝ ἈΝ 

χωρίοις ἔποχοι οἱ ἱππῆς δυνήσονται εἶναι, τὸ μὲν πυκνὰ 
5“. 7 ΧΝ ΄, Υ, 3) 5 ΄ ὕὔ 

ἐξάγειν μὴ πολέμου ὄντος ἴσως ὀχληρόν" συγκαλέσαντα 
εἴ ᾿ Χ ἿΑ - » “- ΄ 

δὲ χρὴ τοὺς ἱππέας συμβουλεῦσαι αὐτοῖς μελετᾶν, καὶ 
σ 5» 7, 5 ’ Ν᾿ ὦ 27 7 3 

ὁταν εἰς χώραν ἐλαύνωσι καὶ ὁταν ἄλλοσέ ποι, ἐκβι- 
ἊΡ ΄- ε σ΄ Ν Φ τον Ἕ 5 ͵ 

βαζοντας τῶν ὁδῶν καὶ ταχὺ ἐλαύνοντας ἐν τόποις παντο- 
ἴω ΄ Ἀ 3 ΄σ΄ Ἁ ,ὔ “ » ’ 

δαποῖς. τοῦτο γὰρ ὠφελεῖ μὲν παραπλησίως τῷ ἐξάγειν, 
3, » [ 7 7ὔ » Ἁ ς 7, 

τοῦχλον δ᾽ οὐχ ὁμοίως παρέχει. ἐπιτήδειον δὲ ὑπομιμνὴ- 
΄ Γ- 7ὔ ᾽ὔ σ΄. . Ν ξ Ν 

σκειν ὅτι καὶ ἡ πόλις ἀνέχεται δαπανῶσα εἰς τὸ ἱππικὸν 
» " 7 7 ΤΑΥΝ Σ ἴω «ε ὮΝ ͵ 

ἐγγυς τετταράκοντα τάλαντα τοὺ ἐνιαυτοῦ, ὡς ἣν πόλεμος 

ε 

17. ἱππῆς Μ. ΠΟΥ. ἱππεῖς ἴ,. ἵπποις Α. 
ΓαΡτὶ διδάξαντα. πείθωμεν. διδάξοντα (ὑδβίΔ]1ο. 

ἀλλήλων. 18. ἱππῆς) [ΔὈτὶ ἱππεῖς. 

Βα. 4. 5: ᾿Ανάγκη δὲ μυωπιζόμενον 
χρῆσθαι ταῖς ὅπλαῖς. ΒΟῊΝ. 

στρογγύλους τοὺς πόδας ῬΘου]Ιατ]- 
16" ὑπρσιαβ βρθοίαί, πτὖ Δρρᾶγοῖ εχ 
ΔΙίΘσΟ ἸοοΟ, τι] 6δβί, τὰς χελιδόνας τῶν 
ποδῶν οἱ λίθοι στερεοῦσι. ΞΟ ΕΝ. 

17. τὸν ἹΠερσικὸν τρόπον] ) 6 ατιο 
ΠΕ. Βη. 6, 12. 

τϑ, εἰς χώραν] [ἢ ΔΟΎΤΓ 5111}, 1Π 
Γὰπάπιπὶ αϊβαθ βθτη. Δα ἐκβιβά- 
ζοντας (86 πϑιι δοῖνο ΒΘΙΩΡΟΙ ἀϑπγρδ- 
[π1}} ᾿πέ6] Πρ, αἰ δα ἐλαύνοντας, πο- 
ΤΠ6η ἵππον. ΟΗΝ. 

10. καὶ ἡ πόλις ἀνέχεται---τάλαντα 
οἰξαὶ ῬΥΙΒοΙΔητ5 18, 22, 80, Ρ. 292 
εα. ΗετίΖ., ὉΪ ἀνέχεται δὲ δαπα- 
νῶσα. 

τάλαντα] Μ|11Π6 Θαυῖε5 οχ Ιοοο ᾿ηΐγα 
9.5 3. Βατηϊῦ Ρείίαβ, ᾿στθαγ ἴῃ ΘΑ. θα 
ῬΙῸ καταστάσει αδίδβ {1588 51Π0115 
ΤΉΘηΒΙΌτΙ5 ἀΥ̓ΔΟΏΤηδ5 20. [)6 ᾿ἰβοῖθτιβ 
ΑἸΕΟΙΒ Ρ. ὐόο 64. Απιβί. Κατάστασις 
ΘΠΪτὴ εὐδί ἀργύριον, ὅπερ οἷ καταστα- 
θέντες ἱππεῖς ἐλάμβανον ἐκ τοῦ δημο- 
σίου ἐπὶ τῇ καταστάσει. Ἦοο τοαᾶε- 
Ῥαπί, 41 ἀθβιποραηῦ δαῖτ ΠΊΘΤΟΙΪ 
ΒΏΡΘΠηαΙα, καὶ οἱ φύλαρχοι ἀναπράτ- 
τουσι τὰς καταστάσεις παρ᾽ αὐτῶν, οἴ 

πείθοιμεν ϑίορῃαπιβ. [ὈΤῚ 
ἄλλων Ν, (θ[61Ὶ 

Θϑ. 1 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ6 [γϑῖδθ. [βοουαῦθϑ ΑΥΘΟρ. 
οχίσ. : Τῶν δὲ περὶ τὸν πόλεμον οὕτω 
κατημελήκαμεν, ὥστε οὐδ᾽ ἐς ἐξετάσεις 
ἰέναι τολμῶμεν, (866 ϑιιηΐ Θαυ]011Π},) 
ἢν μὴ ἀργύριον λαμβάνωμεν. Ἐεδίιμιϑ: 
““ ΑΟΓΆΤΊΠα 865 ΔΡΡΘ]]Ααίαν 1ἃ χαοα 
Βα. ιι5. ἀαρΡΙ6χ ΡτῸ ὈΪΠ15 6415 ἀἀ- 
Ῥαΐιτ." [Ιἄρϑτὰ: ““Ῥδῦθαβ Θδαα15, 1ὰ 
οϑῇ ἀποῦυβ, Ποιηδηὶ τπἰεθαηΐαῦ 1ἢ 
ῬΥΔΘ6]1Ο, αὖ, βΒιαδηίθα δ]ΐοσο, ἰγαηβισθηῦ 
1ῃ 5Β]σοιι πη." Ηος 6886 νἹἀθίασ Π]πᾶ 
απο ᾿ηΐτα 5. 23, ΟἸοΙαΓ τῷ μισθῷ 
ἐπαναγκάζοντες κατὰ τὸν νόμον ὅπλί- 
ζεσθαι. [1)εγλοβύμ6Πη65 Ρ. 475 5. Γηὖτι8 
ΤΑΙ ΟΠΘ ΠῚ Τρ άθηβ ἴῃ Θχοσοϊζατη ἔδοι- 
ΘΕΟῚ ᾿ἰΐα ΠαΥσαΐ : Χρήματα τοίνυν ἔστι 
μὲν ἡ τροφὴ, σιτηρέσιον τοῖς στρα- 
τευομένοις μόνον τῇ δυνάμει ταύτῃ, 
τάλαντα ἐνενήκοντα καὶ μικρόν τι πρός" 
δέκα μὲν ναυσὶ ταχείαις, τετταράκοντα 
τάλαντα, εἴκοσιν εἰς τὴν ναῦν μναῖ τοῦ 
μηνὸς ἑκάστου᾽ στρατιώταις δὲ δισχι- 
λίοις τοσαῦθ᾽ ἕτερα, ἵνα δέκα ἕκαστος 
τοῦ μηνὸς ὁ στρατιώτης δραχμὰς σιτη- 
ρέσιον λαμβάνῃ" τοῖς δ᾽ ἱππεῦσι δια- 
κοσίοις οὖσιν, ἐὰν τριάκοντα δραχμὰς 
ἕκαστος λαμβάνῃ τοῦ μηνὸς, δώδεκα 
τάλαντα. Ἡϊπο ταῦϊο βαμηλιθτη 8Π- 

Η 
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γίγνηται, μὴ ζητεῖν δέῃ ἱππικὸν, ἀλλ᾽ ἐξ ἑτοίμου ἔχῃ 
παρεσκευασμένῳ χρῆσθαι. ταῦτα γὰρ ἐνθυμουμένους 
εἰκὸς καὶ τοὺς ἱππέας μᾶλλον ἀσκεῖν τὴν ἱππικὴν, ὅπως 
ἣν πόλεμος ἐγείρηται, μὴ ἀμελετήτους ὄντας ἀγωνίζεσθαι 
δέῃ περί τε τῆς πόλεως καὶ περὶ εὐκλείας καὶ περὶ τῆς 
ψυχῆς. ἀγαθὸν δὲ καὶ τοῦτο προειπεῖν τοῖς ἱππεῦσιν ὅτι 
ἐξάξεις καὶ σύ ποτε αὐτοὺς καὶ διὰ παντοίων χωρίων 
ἡγήσει. καὶ ἐν ταῖς μελέταις δὲ τῆς ἀνθιππασίας καλὸν 
ἐξάγειν ἄλλοτε εἰς ἀλλοῖον τόπον καὶ γὰρ τοῖς ἱππεῦσι 
καὶ τοῖς ἵπποις βέλτιον. ἀκοντίζειν γε μὴν ἀπὸ τῶν 
ἵππων ὧδ᾽ ἂν πλεῖστοί μοι δοκοῦσι μελετᾶν, εἰ τοῦτ᾽ αὖ 
προείποις τοῖς φυλάρχοις ὅτι αὐτοὺς δεήσει ἡγουμένους 
τοῖς τῆς φυλῆς ἀκοντισταῖς ἐλαύνειν ἐπὶ τὸ ἀκόντιον. 
φιλοτιμοῖντο γὰρ ἂν, ἢ εἰκὸς, ὡς πλείστους ἕκαστος ἀπο- 
δεῖξαι ἃ ἀκοντιστὰς τῇ πόλει. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦ καλῶς γε 
ὁπλισθῆναι τοὺς ἱππέας οἱ φύλαρ χοι ἂν μοι. δοκοῦσι 
μέγιστον συλλαμβάνειν, εἰ πεισθεῖεν ὅτι πολύ ἐστι πρὸς 
τῆς πόλεως εὐδοξότερον τῇ τῆς φυλῆς λαμπρότητι κεκο- 
σμῆσθαι ἢ ἢ μόνον τῇ ἑαυτῶν στολῇ. εἰκὸς δὲ μὴ δυσπεί- 
στους εἶναι αὐτοὺς τὰ τοιαῦτα, οἵ γε φυλαρχεῖν ἐπεθύμη- 
σαν δόξης καὶ τιμῆς ὀρεγόμενοι. δυνατοὶ δ᾽ εἰσὶ κατὰ τὰ 
ἐν τῷ νόμῳ ὁπλίσαι καὶ ἄνευ τοῦ αὐτοὶ δαπανᾶν τῷ μισθῷ 
9 ΄ Ν ἈΝ ,ὔ ε 7 5) Ν 

24 ἐπαναγκάζοντες κατὰ τὸν νόμον ὁπλίζεσθαι. εἴς γε μὴν 
Χ 9 “ 3 Χ 9 ΄ὔ , Ἀ Χ Ν ΄ 

το εὐπειθεῖς εἶναι τοὺς αρχομενοὺῦς μέγα μεν ΤΟ Και λογῳ 
’ Ψ“ 3 ἌΣ 3 - - ’ Ἁ Ν ΝΝ 

διδάσκειν ὅσα ἀγαθὰ ἐνι ἐν τῷ πειθαρχεῖν, μεγαὰ δὲ καὶ τὸ 
[ 

10. ζητεῖν δέη Ν. ζητεῖν δὴ ἴ,. 20. ἡγήσει]) Γ[ΛΌΤ] ἡγήσῃ. 22. ἴΔ0υ] 
πεισθείησαν. 22. δυσπείστους ,βοποϊανιι5. [ΠΌΤ] δυσπίστους. κατὰ 
Βγοάδθιιβ [ΠΌΤ] καί. 

σθεῖεν. ΑἸΙοπδῖη αὖ Δύθοῖβ ἐυυ Πη8Πὶ 
ΠΡ ΥΔΥΙΟΒ5. ἸΠθυτΘ ρυϑθίου ΑὩδ. 2, 1, 

ΠΟΤ τη 405 ΠδΙταῦ ΧΘΏΟΡΠΟΙ, ἴβοὶϊο 
Ῥοίαοϑβύ 1]. Μισθὸς ἸρΊ[Υ δϑύ τηθῃ- 
Βύγιιαβ. οἵ ΔΠΠτΠ15, οἵ αἰ νουθα 8 ῬΙαπθ 
ν] ἀοίαν 6588 ἃ καταστάσει, ατιᾶπη, 4] 
Θδαυϊδαύππη ἀθβογοαῦ, ἸΠΒΘ] αΘΗΠ 6610] 
γοὶ ρούϊαϑ βϑηϑίμ το άογα οοροθδίαι. 
5ΟΗΝ. 

109. παρεσκευασμένῳ (ε]εῖ Οοθεύαϑ 
Ρ- 794. αυστηῃ Ἰάθτη αἰοαῦ ἐξ ἑτοίμου. 

20. μελέταις δὲ τῆς ἀνθιππασίας 
ΟΣ τὸ ΘΟΠΪΘΕ ὁ: 5, οἱ Πη: ὃ; τὸ. 
5ΟΗΝ, 

21. ἐπὶ τὸ ἀκόντιον] Οοηΐ. 5. 25. 
22. πεισθείησαν͵) ϑουθεπάππι πει- 

10, ΟΌΪ ν6ὶ ἴῃ ΟΡ(η05 δῦ 111 ΠΏ 
παραδοίησαν ῬΓῸ παραδοῖεν, οϑύδαπαιξ 
σχοίησαν ἴῃ ἈΠ ΥροτΙΙάεῖ8, φαοα ΡΙΌΓ- 
5115 δϑῦ νοὶ ΗἩυρουαθ ᾿παϊρητη. 

πρὸς τῆς πόλεως] αἰσχρὸν πρὸς ἀν- 
θρώπων ΑπδΌ. 2, 5. 20. δίκαιον πρὸς 
ἀνθρώπων 1, 6. 6. 2. 5»» 20. 8; 7- 12. 
ὉΌῚ νἱᾶθ δηποίαίαβ. ΒΟῊΝ. Οδεθοοη. 
6, το: Εὐδοξοτάτη πρὸς τῶν πόλεων 
βιοτεία. 

22. καὶ τὰ ἐν τῷ νόμῳ βυβρεοία. Ἐξ 
εἰσὶν ἴ,. οἱ 8111. δῖ ρϑοοδίιπι 5. 24. 

ἔ ᾿ 
: 
᾿ 

“τὰ τ αοδδιξ; αν ἶώ ΝΣ 

εν. 

χω το, ΩΣ" 
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ἔργῳ πλεονεκτεῖν μὲν ποιεῖν τοὺς εὐτάκτους, μειονεκτεῖν δὲ 
25 ἐν πᾶσι τοὺς ἀτακτοῦντας. ἰσχυροτάτη δέ μοι δοκεῖ εἶναι 

παρόρμησις τῶν φυλάρχων εἰς τὸ φιλοτιμεῖσθαι αὐτοὺς 
κάἀλῶς παρεσκευασμένους ἕκαστον τῆς φυλῆς ἡγεῖσθαι, εἰ 
τοὺς ἀμφὶ σὲ προδρόμους κοσμῆσαις μὲν ὅπλοις ὡς κάλ- 
λιστα, ἀκοντίζειν δὲ μελετᾶν ἐξαναγκάσαις ὡς μάλιστα, 
ἡγοῖο δὲ αὐτοῖς ἐπὶ τὸ ἀκόντιον αὐτὸς εὖ μάλα μεμελετη - 

,6 κώς. εἰ δὲ καὶ ἀθλά τις δύναιτο προτιθέναι ταῖς φυλαῖς 
πάντων ὁπόσα ἀγαθὰ νομίζουσιν ἀσκεῖσθαι ἐν ταῖς θέαις 
ὑπὸ τοῦ ἱππικοῦ, τοῦτο πάντας οἶμαι ᾿Αθηναίους γε μά- 
λιστα προτρέπειν εἰς φιλονικίαν. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐν 
τοῖς χοροῖς ὡς μικρῶν ἄθλων ἕνεκα πολλοὶ μὲν πόνοι, 
μεγάλαι δὲ δαπάναι τελοῦνται. τοὺς μέντοι κριτὰς τοιού- 
τους δεῖ εὑρίσκειν παρ᾽ οἷς νικῶντες μάλιστ᾽ ἂν ἀγάλ- 
λοίντο. 

ΚΦ. Ὁ. 

δ Ν ΄ - ’ » 7 5, εἷς (ΟΣ Ην δὲ δὴ σοι ταῦτα παντα ἐξησκημένοι ὦσιν οἱ ἱππῆς, 
ἴω 4 Αᾳ Ἃ Ἁ » 7 5 Χ 3 - 

δεῖ δηπου καὶ ταξιν τινὰ ἐπίστασθαι αὐτοὺς ἐξ ἧἣς καλ- 
7 Ν - ᾽ν , ΄΄ ν ε 7 

λίστας μὲν θεοῖς πομπὰς πέμψουσι, καλλιστα δὲ ἱἵἱππα- 
57 δ ω Ἃ 7 (ἀγ ᾿ Ν, 3 

σονται; ἄριστα δὲ μαχοῦνται, ἣν δέῃ, ῥᾷστα δὲ καὶ ἀτα- 
Ἁ 

ρακτότατα ὁδους πορεύσονται καὶ διαβάσεις περάσουσιν. 
ὩΣ 7, ΄, ΄, - - ’ὔ 

ἢ τοίνυν χρώμενοι τάξει δοκοῦσιν ἂν μοι ταῦτα κάλλιστα 
΄ 7 - 7 ΄ὕ Ξ ᾽ 

2 διαπραττεσθαι, ταύτην νῦν ἤδη πειράσομαι δηλοῦν. ουκ- 

24. ἔργῳ κατὰ τὸν νόμον δα ἀπηΐ 1101]. 25. ἡγοῖο] [ΔὈΤῚ εἰσηγοῖο. 
αὐτὸς (ὐαϑία!ο. [101] αὐτούς. 26. φιλονικίαν) ΓΛΌΤΙ φιλονεικίαν. 
1. ἱππῆς) [ΛΌτὶ ἱππεῖς. 

24. κατὰ τὸν νόμον, υὖ ἰθΙιογ8 τ6- ἡγοῖο] Ηος νϑγὰπη 6886 οϑίθησιϊί 
Ῥεία εχ 5. 22. γϑοΐβ βθοϊιϑιὺ Υ εἰ8- ρυδθοθάθῃηβ ἡγεῖσθαι εὖ 5. 21: Ὅτι 
κια8. 5ΟΗΝ, αὐτοὺς δεήσει ἡγουμένους τοῖς τῆς 

25. ἰσχυροτάτη δέ] ἰσχυροτάτη δ᾽ φυλῆς ἀκοντισταῖς ἐλαύνειν ἐπὶ τὸ 
ἂν (ὝΤΟΥΒ, τὖῦ 5. 22; 2, 2, δ, Ὁ ἀκόντιον, 486 σοπέεν ΘΟ ΘΙ 6Υ8. 
οἶμαι, 3, 2. τ ἴαϊδο ρϑυβιθθῦ ΠΟΟ ᾿ρϑιαπὶ 6856 

παρεσκευασμένους] ἘδοΐδΘ ΡΕΥ͂ 8586 ἴῃ Μ. 
Παροῖ : πᾶπὶ 6 ἀτιοῖθ5 αἸοὶ ροίεοβί 26. προτρέπειν ͵ ] Αὐ' προτρέψειν 
ααοα ΡΥΌρΡΙΘ ρογθποὶ 84] στθρασῖοβ. βου θεπάσπμι δαί, αὐ Οὐ οῦαϑ5 Ρ. 794; 
566 Βῖο δὰ δνϊαπάστη διηθϊριυδίθιη μάλιστ᾽ ἄν. ἴπϑπ6 γε ἴῃ καὶ τησΐα- 
(εοηΐ. 5. 22) Χεπορῆομ βουῖθοσα ἀθ- Ὀαΐ Οὔτοι. 
Ῥυϊ παρεσκευασμένης. ΝΕΙΒΚ. ἐν τοῖς χοροῖς] ΗἩ]ΘΙΟΗ. 9; 4: 6 

προδρόμους] ΗΙ νἱαθηίυν Υ οἰϑκῖὶο Ουτορ. 1, 6, τ8, Ὁ] βαᾶβθπι σοπιρᾶ- 
ἔαϊθθα τη απδθάδπη ρυϑοίουδηδ. γϑίϊο, οοηξεγε Οὐ Γ υἶτ5. 
5ΟΉΝ, Οοηΐ. πρόοδοι 4. "5. 

ῊΗ 2 

ΣΕ οἵὉ. 
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οῦν ὑπὸ μὲν τῇ ' “τὰ ἐ ἴκο )ς πόλεως ὑπάρχουσι διῃρημέναι δέκα 
φυλαί. τούτων δ᾽ ἐγὼ φημι Χρῆναι, πρῶτον μὲν δεκα- 
δάρχους σὺν τῇ τῶν φυλάρχων ἑκάστων γνώμῃ κατα- 
στῆσαι ἐκ τῶν ἀκμαζόντων τε καὶ φιλοτιμουμένων καλόν 
τι ποιεῖν καὶ ἀκούειν' καὶ τούτους μὲν πρωτοστάτας δεῖ 
εἶναι. μετὰ δὲ τούτους ἴσους χρὴ τούτοις ἀριθμὸν ἐκ τῶν 
πρεσβυτάτων τε καὶ φρονιμωτάτων ἑλέσθαι οἵτινες τελευ- 
ταῖοι τῶν δεκάδων ἔσονται. εἰ γὰρ δεῖ καὶ ἀπεικάσαι, οὕτω 
καὶ σίδηρος μάλιστα διατέμνει σίδηρον ὅταν τό τε ἡγού- 
μενον τοῦ τομέως ἐρρωμένον ἢ καὶ τὸ ἐπελαυνόμενον ἱ ἱκα- 
νῦν. τοὺς γε μὴν ἐν μέσῳ τῶν πρώτων καὶ τῶν τελευ- 

ταίων, εἰ οἱ δεκάδαρχοι ἐπιστάτας ἕλοιντο καὶ οἱ ἄλλοι 

2. δέκα οτη. 1011. 
ΤΔΌΥῚ ἑκάστου. 
τοστάτας] ΤΔὈ τὶ προστάτας. 
δέκαρχοι Α.ΜΝ. γ., οἱ 7. Δ. δεκάρχοις. 

2. δέκα ({) Ἰηϑεγαϊ ΟὐοίαΒ ρ. 705. 
Θυοα οὐδ δηΐθ διῃρημέναι ῬΟΠΘΙΒ 
Ἰιοθῖ. Εοαθῃ τποαο ρβοσαΐαμη 41 
8101 ὕπτα δρᾶ οΟΙΪγ Ια 52, ΤΟ, 2, 
ΌΙ οἱ ί πρέσβεις 50: θοπάστη οχ ο0- 
αἸς6. , 

δεκαδάρχους ΑἹ]. δεκάρχους. δ΄Π1111- 
[ΕῚ γΔΙΙΑ 1 ΒΟΥ ρύα ἃ ΙΗ δεκαδαρχίαις 
8, ᾿,ϑοΘἀθθηπ 0 }}15 ἴῃ 065 (τᾶθοδβ 1η- 
ἰτοαιιοῖ!β, 6 ααϊῦαβ ΠΥ ροογαίίοη οἵ 
Δ᾽ οὰπὶ δ᾽ αἰθϑίαβ ρ. 12. 5ΟΌΗΝ. 
Τηΐνα 6, οὖ 4, 9, ΟΠΠ68 δεκάδαρχοι. 
ΔΙΙΟααΪ αἰΐογα ρτοραηαᾶα ογϑί ἴογτηδ, 
αἰ δεκαρχία ἴῃ ΠΙδῦ. τ. δάθιῃ ἴῃ 
σοίθυῖθ ΘΟΙΠρΡΟΒΙ15 ᾿ἰθτονθῦτη Χοηο- 
ΡῬΠΟΠΙΒ 1ΠΐΟΓ ἢδ5 [ΟΥ̓ πιαβ Πιιοίιιδίϊο. 

ἑκάστου] ϑειθοπαάπη ἑκάστων, αἵ 
ΑΠΔ}). 1,1, 6, παρήγγειλε τοῖς φρου- 
ράρχοις ἑκάστοις λαμβάνειν ἄνδρας ὅτι 
πλείστους, ᾿ίθτη οβϑῦ νᾶγ. ἑκάστους, εἴ 
τηΐγα 4, 4. 

φιλοτιμοτάτων͵ ΘοιΘηπχη φιλο- 
τιμουμένων, ατοα ἴα. 5ο]θῖ 1ΠηΠΠΠ]νῸ 
Ἰυηρὶ, Ποη φιλότιμος, σα] 8 ΠΟ ΟΡ 
ἢϊς βαρογαΐῖϊνο. 

καλόν τι---ἀκούειν Δ 61η ΥἸτίτ{18 
βρη Ποδνιῦ 1(8. οἰδτη ὃ, 22. ΘΟΗΝ. 

προστάτας] Ουοα οβί 666. ἴῃ νεί(. 
ἩΠοὺ. ΟΥ. 2, 4. τύ, Μοτιιβ ὉΓΓΟΌΙα 6 
ταῦΐα ρα ἴῃ πρωτοστάτας, ηποα 16ρῚ- 
1 ἰηΐτα 5. 6, εἰ 46 [,δερα. τϑραῦ]. 
ΤΙ, 5. Β11η6 νϑγιϑίδίθ ἸθρΊαν προστα- 
τῶν (ὐὙτῸρ. 3; 3, 41. οἵ 5. 6. Ἰηῇγα ἀπτι8 

δεκαδάρχους] δεκάρχους Α.Μ. ἑκάστων] 
φιλοτιμουμένων] 1 ΔὈΓῚ φιλοτιμοτάτων. πρω- 

4. εἰ] [ΔὈτὶ ἐπεί. δεκάδαρχοι] 

προστάται. ΒΟῊΝ, ὕβιᾳαθ νϑυτιπη 
πρωτοστάτης. 

4. τοῦ τομέως] ΜΝοοσθθαϊαη δ οὲ 
ΡΟ]]ῸΧ το, 141: Τὰ δὲ σκυτοτόμων 
σκεύη τομεὺς ἐν Πλάτωνος ᾿Αλκιβιάδῃ, 
ἈΠῚ να]ρο Ρ. 120 ὦ, ὥσπερ σκυτοτόμος 
τέμνει που τομῇ καὶ σμίλῃ καὶ ἄλλοις 
ὀργάνοις. (ἡποα τομεῖ οΟΥΤΟΧΙΐ «“πη- 
ΘΘΥΠΊΔΏΠΙΙΒ, οἵ 18 Ἰπογργθίδίαν 56})0].: 
Τομεύς ἐστιν ἐργαλεῖον τὴν βάσιν ἔχον 
κυκλικὴν, σμίλη δὲ ἡμικυκλικήν. Ἐκ 
ΠοΟ γϑῦῸὺ Χοπορποηί5 ἸΙοσο ρϑίοί το- 
μέως τπϑατη ᾿αὕμπι5. ῥαΐτι586 ; ἴθυγατη 
ΘΏπη ἰΝ. 1, αἸοΙΙ ν6]. ΒΘοδγΘ ν 6] ρευ- 
[ΟΓΔΥΘ τομεύς. 5ΟΗΝ, Αεἰϊαῃ. οί, 
Ρ. 26: Ὥσπερ γὰρ μάχαιρα τῷ ἑαυτῆς 
στόματι βάρος καὶ σήκωμα τὸν τοῦ ἐπι- 
κειμένου σιδήρου ὄγκον προσλαβοῦσα 
τὴν αὑτῆς δύναμιν παρέχει, τὸν αὐτὸν 
τρόπον καὶ φάλαγγος ὑποληπτέον στόμα 
μὲν εἶναι τὸ τῶν λοχαγῶν τάγμα, ὄγκον 
δὲ καὶ σήκωμα καὶ βάρους πρόσθεσιν 
τὸν κατὰ νώτου τασσόμενον ὄχλου; 
ΟὔΚ ΒΕ, 

4. εἰ] ΑΡϑαγάδηι βθαυθηΐθ οὕτως 
Ραυ οαϊδῖη ἐπεὶ ἴῃ εἰ τηιιαν!. (ὐδίθ- 
Τα Α]106᾽ ασᾶπι ᾿μοποδί δγδΐ ἀρθοη 
να οΥδῦϊο, ἴδυθ αὖ ΟΥΡΟΡ. 2, 3. 2 
Τὰ δὲ ἀθλα τῆς νίκης, ἢν μὲν ἡμεῖς 
νικῶμεν, οἵ τε πολέμιοι ἡμέτεροι καὶ 
τὰ τῶν πολεμίων ἀγαθὰ πάντα. Δτ- 
5[ΟΡἢ,. 1.8. 409: Ὦ χρυσοχόύε, τὸν 
ὅρμον, ὃν ἐπεσκεύασας ὀρχουμένης μου 
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ἐφέλοιντο, οὕτως εἰκὸς ἑκάστῳ πιστότατον τὸν ἐπιστάτην 
5 εἶναι. τὸν μέντοι ἀφηγούμενον ἐκ παντὸς τρόπου δεῖ 
ἱκανὸν ἄνδρα καθιστάναι. ἀγαθὸς γὰρ ὧν, εἴτε ποτὲ δέοι 
ἐπὶ πολεμίους ἐλαύνειν, ἐγκελεύων ῥώμην ἂν ἐμβάλλοι 
τοῖς ἔμπροσθεν, εἴτ᾽ αὖ καὶ ἀποχωρεῖν καιρὸς συμβαΐνοι, 
φρονίμως ἀφηγούμενος μᾶλλον ἂν ὡς τὸ εἰκὸς σώζοι τοὺς 

6 φυλέτας. οἱ μέντοι δεκάδαρχοι ἄρτιοι ὄντες πλείω ἴσα 
μέρη παρέχοιεν ἂν διαιρεῖν ἢ ἢ εἰ περιττοὶ εἶεν. αὕτη δέ μοι 
ἡ τάξις ἀρέσκει διὰ τάδε ὅτι πρῶτον μὲν οἱ πρωτοστάται 
πάντες ἄρχοντες γίγνονται. οἱ δ᾽ αὐτοὶ ἄνδρες ὅταν 
ἄρχωσι, μᾶλλόν πως οἴονται ἑαυτοῖς προσήκειν τι καλὸν 
ποιεῖν ἢ ὅταν ἰδιῶται ὦσιν" ἔπειτα δὲ καὶ ὅταν πρακτέον 
ἜΡ Δ η; τὸ παραγγέλλειν μὴ ἰδιώταις ἀλλ᾽ ἄρχουσι πολὺ 

7 ἀνυτικώτερον. τεταγμένων γε μὴν οὕτω χρὴ» ὥσπερ καὶ 
τοῖς. φυλάρχοις προαγορεύεται ἢ χώρα ὑπὸ τοῦ ἱππάρχου 
ἐν ἡ ἑκάστῳ ἐλατέον, οὕτω καὶ τοῖς δεκαδάρχοις παρηγ- 
γέλθαι ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἢ ὅπου πορευτέον ἑκάστῳ. οὕτω 

[ 

4. ἐφέλοιντο ϑεμιποιήθγαβ. 
λεύων Α.Β,, 

Γ[αὉτ1 ἐφέποιντο. 
ἐμβάλλοι Ν. ἐμβάλοι ἴ!. 

ὩΣ ἐγκελεύων] κε- 
6. πρωτοστάται Α.Μ.Ν. 

προστάται ἴ,. 
ΤΌ] ὅπως. 

τῆς γυναικὸς ἑσπέρας ἡ βάλανος ἐκπέ- 
πτωκεν ἐκ τοῦ τρήματος, οσοηΐεγί πτο- 
ΥἼ8. 

οἱ ἄλλοι] ἴρβοβ δχίγεπιοβ δα 68 
Ἰηἰεγργθίαϊαν Α βιβιτῖβ. 564 1ὰ ἤθη 
ΒΕ ΓΠΠΟΘΓ6 οοηβοῦ 86 1η6]Πσ πα πη, “΄ ᾿ΐα 
4αΘΙηα118 ΒΡῈ ΠῚ ἴῃ 60 ΓΕΡΟΠΘΙ ΡΟΒΒ6, 
4] ἀδῖποθρ5 ἃ [ΘΓΡῸ 810 510 Ἰοοαΐα8.᾽ 
Ἰΐαααθ νογϑίαν αὖ Πᾶθο 5ιπΐ Ἰηΐθοτδ. 
Οὐοτηρεϊαΐ Ουὐτορ. 3. 3, 41 8646. 6, 3, 25. 
εὐ Μεηοσδῦ. 2,1 ΠΟΤΕ 10 ὙΠ 00}: 11} 
Θογΐδτη δἰθ 1586 ΤΠ] νἹ θοῦ ἐφέλοιντο 
ῬΙῸ ἐῴφέποιντο 50 ο πο. [ἃ 80. 
Τ λας. 4, 38. τοῦ δὲ μετ᾽ αὐτὸν Ἵππα- 
γρέτου ἐφῃρημένου---οΟὐτὸς τρίτος ἐφῃ- 
ρημένος ἄρχειν κατὰ νόμον, εἴ τι ἐκεῖνοι 
Ὁ  χθεδν αἂϊ [αἴ]η6 δι} δοέιι5 ἀἸοϊίαγ. 
5ΟΗΝ 

5- Ἐπ ΟΠΤΩΣ τοῦ ἀποχωρεῖν Β011- 

επάπιπη Ῥτγορίειν συμβαίνοι, εἴ81 ΒΟΙ τα 
καιρὸς ΤϑοΐΘ ΘΟ] ησὶίιγ οὐχ ᾿πΠ ἸζνῸ 
5010. 

6. ἄρτιοι ὄντες αἱῦ πυπηθγυτη 66- 
ΘΌΤΙΟΠΤΙΓη ΟΥ̓ ΏΙΠΠ 6556 ΡΆΥΘΙη, 600 
[Δ61]1π|85 15. ἢ Ὀ]ΌΓΕΒ ΤΙ ΠΟΥῈΒ. ῬδΙΐθ5 
γῸ] ΠΕΙΠΘΙῸΒ ΕἸνΊαΙῚ ροϑβϑδὶῦ, “αΟΥΌΙη 

7. προαγορεύεται ἴ,.. (ὑεἰθ}] προαγορεύσεται. ὅπου 

ἀηἸσαα 6. ΟΥ̓ εὖ ἀρ {15 Δ] αἱὰ 
Ροϑϑιΐ ἈΒΒΙΡΏΔΙ. [0ἃ ἢῤ τ Ρ] ΓΕΒ 
ἄρχοντες 51ηΐ, 46 ΟἸΏΠΏ65 ἴῃ ΡΓΙΠΊΟ 

ΟΥ̓Ιη8. σΟΠΒΟ Ι ρΟΒϑιπῦ, αὖ 1[η 8616 
Τλοοηῖοα διρ. [.86. 11, 5: Εἰσὶ μὲν 
γὰρ ἐν τῇ Λακωνικῇ ΠῈΣ οἱ πρωτο- 
στάται ἄρχοντες, τ(Ὁ] νΙὯθ δηποίδίδ. 
5ΟΗΝ. 

τι καλὸν ποιεῖν] καλόν τι ποιεῖν 
Ουγοτῖα5. υὐ 5. 2: 8,.22. 

ἀνυτικώτερον αάδπη ἔογιπα Οβοοη. 
20, 22 8|1]15418 8]1οταπι ἸΟοῚ8 δα δίε- 
ῬΒδΠαΠῚ οἰζαῖ]5. ϑ'6α δραα 81105 τηὰ]- 
[05 ἀνυστικὸς, 406] νΘΥΠ15. νἸδιτη σ[6- 
Ρῇδπο οὖ [ορθοκὶο Ράγα]1ρ. Ρ. 4231. 
ΘΡΙΓΙ ΠῚ ἈΒρουατΏ ΠθΙααΘ ἀρπα Αὐ- 
[1605 τοϑυψαθη τη ΟἾἸχῚ δὰ 1Π68. 
τ6Ρἢ. 
7. προαγορεύσεται] ἴἷ ἴρξᾶ Ταΐατ! ἴον - 

Τῆδ, ΡΙῸ ατιἃ προειρήσεται ΑἰχΙδΒβθί 
ΧαπορΠοη, νη ατη ΠΟΔΓρΌΙΙ. 6 αὺο 
ν. αἸοία δαὶ Ξίερῃ. ν. ᾿Απαγορεύω, Ρ. 
1126,Α. 

ὅπου] Ηος ροβοὶξ ριδθοθάθηβ ἡ 
χώρα. 
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ἣν [4 Χ ’ὕ δ 2, Ἂ Ψ 

γὰρ προειρημένων πολὺ εὐτακτοτέρως ἂν ἔχοι ἢ εἰ ὥσπερ 
» γ Ὁ. ϑ ’ὔ “ ͵ 

ἐκ θεάτρου ὡς ἂν τύχωσιν ἀπιόντες λυποῖεν ἀλλήλους. 
Ν ’΄ Ν “-“ 5.7 ῳ ἴω “, 9 

8 καὶ μάχεσθαι δε μᾶλλον ἐθελουσιν οἱ τε πρῶτοι, ἣν τι ἐκ 
τοῦ πρόσθεν προσπίπτῃ, ὅταν εἰδῶσιν ὅτι αὕτη ἢ χώρα 
αὐτῶν" καὶ οἱ τελευταῖοι, ἣν τι ὄπισθεν ἐπιφαίνηται, ἐ ἐπι- 

ο στάμενοι ὅτι αἰσχρὸν λιπεῖν τὴν τάξιν. ἄτακτοι δ᾽ ὄντες 
3 , ᾿ ΄ . 9 “ς΄ ἐφ ΧΡ» ᾿ 
ἀλλήλους μέν ταράττουσι καὶ ἐν στεναῖς ὁδοῖς καὶ ἐν δια- 

χ ΄- Ἁ ’ Ἁ Ν ’ ’ Ἷ 

βασεσι, τοῖς δὲ πολεμίοις οὐδεὶς ἑκὼν αὑτὸν τάττει μάχε- 
΄ι Ν Ν , 72 ΄σ΄' 7 

σθαι. καὶ ταῦτα μὲν δὴ πᾶντα ὑπαρχειν δεῖ ἐκπεπονημένα 
“- ΄“ “ “- ͵ 3 ’ ,ὔ 

πᾶσι τοῖς ἱππεῦσιν, εἰ μέλλουσιν ἀπροφάσιστοι ἐσεσθαι 
΄“ Ξε ὔ 

συνεργοὶ τῷ ἡγουμένῳ. 

ΚΕΦ. Τ. β Ἵ 

Τώνδέ γε μὴν αὐτῷ ἤδη μέλειν δεῖ τῷ ἱππάρχῳ πρῶ- νδέ γε μὴν αὐτῷ ἤδη μ ἱ τῷ ἱππάρχῳ" πρ 
τον μὲν ὅπως καλλιερήσει τοῖς θεοῖς ὑπερ τοῦ ἱππικοῦ, 
32 “4 Ν δ 3 - ἰ “- 3 ’ 

ἔπειτα ὅπως τὰς πομπὰς ἐν ταῖς ἑορταῖς ἀξιοθεάτους 
4 » Ν Ν »ὕ σ 5 , - “ , 

ποιήσει, ἐτι δὲ καὶ τάλλα ὅσα ἐπιδεικνύναι δεῖ τῇ πόλει 
σ΄ ς δὰ Ζ 9 ,ὔ ψ, 9 3 ΄ 

ὅπως ἢ δυνατὸν κάλλιστα ἐπιδείξει, τὰ τε ἐν Ακαδημείᾳ 
καὶ τὰ ἐν Λυι κείῳ καὶ τὰ Φαληροῖ καὶ τὰ ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ. 
καὶ ταῦτα μὲν ἄλλα ὑπομνήματα ὡς δὲ τούτων ἕκαστα 

Ω Ἃ ΄ σ' 3 - ’ὔ 

κάλλιστα ἂν πράττοιτο, νῦν αὖ ταῦτα λέξω. 
Ἂ Α 3 Ἁ 3 “Ὸ) “ “ 

2. 'ἵας μὲν οὖν πομπας οἶμαι ἂν καὶ τοῖς θεοῖς κεχαρισμε- 

ὩΣ ον κα σε ΩΣ ἡλων 

η. λυποῖεν ΘΟ ποΙάογιιβ. [1011 λυπῶσιν. 8. ὅταν] ΤΑΌΥῚ οἵ ἄν. Τ. καλ- 
λιερήσει οἵ ἐπιδείξει. ΒΟ ποθι άθαβ. ἰλΌΥ] καλλιερήσῃ οἱ ἐπιδείξῃ (-αι Α.). 
ποιήσει . (ὑεἴ6 1} ποιήσῃ. αὖ ταῦτα] ᾿ΔὈΥ] αὐτὰ, αὐτὰ ταῦτα αὔοδῃαβ 
Οτε τ. 2. οἶμαι] ΓΛὈτῚ οἴομαι. 

ῆ:ς προειρημένων] Ογιορ. 1.77. τ: 
Σημανθέντων τῷ ̓ Αστυάγει ὅτι πολέμιοί 
εἶσιν ἐν τῇ χώρᾳ. 

λυποῖεν ΘϑοΠηοι δε ρτῸ λυπῶσιν, 
αυοα 6χ Ῥιορίπαῦο τύχωσιν ΠδίαΠΙ. 
Μ|πὰβ δρίθ (ὑστοτῖαβ λυποῦσιν. 

᾿Ακαδημείᾳ] ΑΕρΥΘ 5. 14 Βογναύδιη 
αἸρΡΕὺΠποηρτιτι ἰδ δ ΠΕ] αα]π85. 80 0]1- 
ἴδια οϑίθπαιϊς οοάθχ Πυροτ15 (ὑοπίχα 
Ἰ)ειποϑβίμ, 60]. ΧΙΝ, ο. 24, 41] ᾽Ακα- 
δημίας. ἴδτηα ΑΥὉ1ο018 ΘΟ ϑίδη θυ 6856 

᾿ γεβαιαθηάδιη οβίθπα απ Ἰοοὶ (ὐοτη!- 
σοΥτη, 411] ΒαΘρ᾽5 Ροβύπδηΐ, Βθια ΘΓ 
Δατηπηΐ εἰ, πα άδια ΡοΒβοιιηῦ ἐ. 
Ἐύγη. ϑόυθοπ. Ρ. τὸ ὁ θα, (αἰδί. : 

᾿Λκαδημΐας" οἱ μὲν παλαιοὶ ἐξ ̓Ακαδή- 
μου τινὸς τοῦ δομησαμένου τὴν ᾿Ακα- 

δημίαν, ὡς μετουσιαστικὸν διὰ τῆς ει" 
οἱ δὲ νυνὶ διὰ τοῦ τι, ὡς κύριον ὄνομα. 
ῬΘΥ ἐεὶ ΒΌρτα βουιρίο εἰ οοθχ [)ουν. 

Φαληροῖ] ϑίθαρῃ. ΒγΖ. ν. Φάληρον. 
τῷ ἱπποδρόμῳ] ἴ)6 4ο ὁοηΐ. 088. 

7Τ)θηλθιν Ὁ. 71. Ὥ. 585. 
ἄλλα] Ἀθίθυυι νἱάθίαν δα Ὀυ]5 

ὑπομνήματα 1, 0, ὨΪΒ1 τη8}15 οὐδὲν 
ἀλλ᾽ ἢ, αὐοηοᾶο ἁπλᾶ Ῥαῃίδζι 65 
Ττηθπα. ἴῃ Χομηορί. ρατΐ. 1, Ρ. 32; 
ἄλλως ΠΟΙ ]οΙη. Ρῥγορι. Ὑν Ποιὰ. 
1861, Ρ. 12. 

ταῦτα] τοῦτο (ὑὐτοτῖαβ, αὖ Ἰῃ ἸΟΟΙΒ5 
Ῥ5. Χοϑπορποηίεὶβ (οιη. 4, 851: 7».1» 
Ογτορ. 8, 8, 8. ϑεα ταῦτα Ψοοί!ρ'. 

3.1 
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΄ ἃς -“ ΄“ 53 ".΄-ὦνἅοφκο ε ἃ νωτατας καὶ τοῖς θεαταῖς εἰναι εἰ ὅσων ἱερὰ καὶ ἀγάλματα 
3 ΄“᾿ 3 ΄- 9 σ΄. 3 Ἂ, 5 Ἂς ΄“- « “᾿ 7) ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐστι ταῦτα ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν “Ἑρμῶν κύκλῳ 

5. περρομῇ Θαογατη Οὑτὴ Τρ ἃ 
εβδϑϑῦ οορὶᾶ 1 ΓΌ6, (ν. ᾿π ευργείεβ δὰ 
ΝΘροῦβ ΑἸοῖθ. 3.} οοτία ρᾶτίβ ἔουὶ, 
ἴῃ Δ΄ηθδ ρουίϊοιι [οΥ[8586, Ρ]Γ68 ς0]- 
Ἰοοδῖ! εγαηΐ. Ἦδθο 86 ἢ. 1. ΥΥ εἰβκῖπιβ. 
866 δϑύ στοὰ ἡ τῶν )“ρμῶν τηδτπογδία 
80 Αδβοβίηθ σοπίγα Οἰθϑιρῃοῃίθη Ρ. 
80, 5. 106 Π]5 1 ΗδΔΥΛροογδίιοῃ 5 
νΟΟΔθ.]Ὸ Ἕρμαῖ ἀοοεῦ εχ Μεθ: 
᾿Απὸ γὰρ τῆς Ποικίλης καὶ τῆς τοῦ βασι- 
λέως στοᾶς εἰσὶν οἱ Ἕρμαϊ καλούμενοι" 
διὰ γὰρ τὸ πολλοὺς κεῖσθαι καὶ ὑπὸ 
ἰδιωτῶν καὶ ἀρχόντων, ταύτην εἰληφέ- 
ναι τὴν προσηγορίαν συμβέβηκεν. ἴὴ)6 
58. ΒΕ] Πρ ᾶπι ἸΟΟῸ8 βουϊρίοστιιῃ ηαΐ 
Ῥδυθπαηΐ δ Ἐχογοιταοη 5 Θαπθβίγθβ. 
ΑΥΠΘηδΕδι8 4, Ρ. τό". Ε. Πεηηοίγιαβ )6- 
ΤΩΘΙῚ] ῬΒα]ε ΒΓΕ Π11π5 τοῖς Παναθηναίοις 
ἵππαρχος ὼν ἰκρίον ἔστησε πρὸς τοῖς 

Ἑρμαῖς ᾿Αρισταγόρᾳ (Ρ61}1οὶ βαδ6) με- 
τεωρότερον τῶν Ἑρμῶν. ἴὕὅπαθ ἂρρᾶ- 
ταί βρϑοίδίοτθαθ σοηγθηῖθεθ 86 ἢ Γ- 
ΤηΔ8. “ οιηοβίμθηθβ σοηΐγα ἰΜΠΠ]Δ 
Ρ.570: Τοῦτον ἐχειροτονήσατε---πάλιν 
ἵππαρχον, ὀχεῖσθαι διὰ τῆς ἀγορᾶς ταῖς 
πομπαῖς οὐ δυνάμενον. ---[(ππαρχος δὲ 
χειροτονηθεὶς λελύμανται τὸ ἱππικὸν 
ὑμῶν τοιούτους θεὶς γόμους, οὗς πάλιν 
αὐτὸς ἔξαρνος ἦν μὴ τεθεικέναι.---ἶπ- 
παρχῶν τοίνυν ἵππον οὐκ ἐτόλμησεν ὁ 

λαμπρὸς καὶ πλούσιος οὗτος πρίασθαι, 
ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀλλοτρίου τὰς πομπὰς ἡγεῖτο. 
Ῥ]αἰατομτι ῬΒΟΟΙΟΠΙΒ ὁ. 37: Ἢν δὲ 
ἡμέρα μηνὸς Μουνυχιῶνος ἐνάτη ἐπὶ 
έκα, καὶ τῷ Διὶ τὴν πομπὴν πέμπον- 

τες οἱ ἱππεῖς παρεξήεσαν, ὧν οἱ μὲν 

ἀφείλοντο τοὺς στεφάνους οἷ οε΄. Ἐδὲ 
α6 Π1Ά5115 βϑιῖηο. ῬΒοοίοηὶβ ΠΠ18 
ῬΒοσιιβ ἃραα Αὐμοηδθῦτῃ 4, Ρ. τύϑ Κ᾽, 
νικήσας ἵπποις Παναθηναίοις αἸοϊζατ, 
15. βο Ποῦ σου π6 ΕΟ ΘΒΙΤῚ ν]ο6- 
γαῖ, ποῦ σθητβ ἀποβάτην νοσδὈδῃΐ, 
Ἡϊβιουίαπι σΟΥ δ! 15. ἰδηρὶ ΠΥρο- 
ΟΥΔΙΟΩ ΒῈὉ 6δὸ νοσϑῦιο, δα ππθιὴ 
ΘΟΙΏρΡΑΤϑ, ΘΗ ΠΟΙΔΙΟΏΘΙΩ γΑΙεεῖ! Ρ. 94. 
ἀγωνίσασθαι ἸΤαναθηναίοις ἀποβάτην 
αἴοῖλ Ρ]αΐδγομιιβ ῬΗοοΙοηΪβΒ ας. 20. 
ϑεὰ ἀθ Ηδγτηΐβ ρογεϊπϑὺ Ἰπρυπη15 πὰς 
Ἰοοὰβ Μηδβιμη8 ΟΠ ΘΟΙΆ1ΟΙ ἀραὰ Ατμε- 
ὨΘΘΌΤΩ 9, Ρ. 402. Ε; Μάνη, στεῖχ᾽ εἰς 
ἀγορὰν πρὸς τοὺς Ἑρμᾶς, οὗ προσ- 
φοιτῶσ᾽ οἱ φύλαρχοι τούς τε μαθητὰς 
τοὺς ὡραίους (διδάσκουσιν), οὺς ἄνα- 
βαίνειν ἐπὶ τοὺς ἵππους μελετᾷ Φείδων 

καὶ καταβαίνειν. ἴὐπᾶ6 αϊδαοίτητιθ ἴῃ 
ν]ΟΙηῖα ΗφΙΙηθγ) ΡΕΌ]ΙΟΕ5 {1586 
εαυμέστη ΘχαγοΙ [10 68. 

(δου ΠΏ ΡΟπιρδ ΟΠ. ΡΓΟσΘα δ δὲ 
6 (ὑευδπηῖοο, ἴῃ 40 τΙηΘα]0 51{πΠῚ 
ἔπ15586 [θοσοσῖαπι αοςεῖ ΗΠ δυο Π8. 
ΤΗπογαΙα65 6, 57. ἀθ τηᾶρτβ Ρδη- 
ΔΙΠΘΠΔΘΙΒ : Ἱππίας μὲν ἔξω ἐν τῷ 
Κεραμεικῷ καλουμένῳ διεκόσμει ὡς 
ἕκαστα ἐχρῆν τῆς πομπῆς προϊέναι. 
ο: ἘΘ: ΝΙεσα ἀσπίδος καὶ δόρατος 
εὐρὺ τὰς πομπὰς ποιεῖν. [Ι6Θγη 
τ. 20: Τῷ Ἱππάρχῳ τ περιτυχόντες περὶ 
τὸ Λεωκόριον τὴν Παναθηναϊκὴν ΤΟμ- 

πὴν διακοσμοῦντι ἀπέκτειναν. ΝΑΝῚ5 
ῬΘΡΙΟ ογῃαία Μηηθσναθ ἀδατιοία ΡΘΓ 
τα πὴ (ὑθγϑηηϊοτιτη ρῥτοσθαάθθαΐ τι5- 
ααθ δα ΕἸ]Ἰθιβιηματῃ ; τθαπθ ΟἸΤΟΌΤ- 
νϑοΐα ρυδθίου τητστιη Ῥο]αϑοϊοατη οἵ 
ΑΡΟΙΠ ΗΒ. ῬυΓΠΙ ἰδιαρίτιτη ἴῃ ἸΟΟᾺΠῚ 
Βα ταατιοεαίασ. δος ἀοσαϊΐ 
Μουγβιβ ἴθ το (6 Ῥαηδίμθηδοὶβ 
Ῥ.- 20, 21, ὉὍὈὉῚ βίπη! ἀοοοῖ Ρ6ρ] ΠῚ 
84 ἄγοθτη ἀθαπούτπι ἴῃ ἐθιηρ] τη Μ1- 
ὭΘΙνΔΘ ἔμ]5βθ. ὈὈταΙποη ᾿ΠΓΘΡΤΊΓΗ 
ῬΟΙΡΔΘ δχ Ἰοοὶβ νϑίθυ πη ΘΟ]]Π]ΘΈΥΘ 
οὗ ἀθβουιθοτθ ποθὴ Πουϊΐ ΜΘαγβιο, πθο 
18. ἀξδουγθίοηθβ δαπθεῦνοβ ἃ Χβϑηο- 
Ῥῃομπίθ αἀθϑουιρίαβ δυριί. [ἄρτι ἴῃ 
᾿μθου Ομ τι5. ΑὉΠοΙ5. 2, 12, Ρ. 76. ροπ- 
ῬΔΠῚ ΘΠ ΤΥ. 

Αἀάο Ἰοσιτη ἘΠΤΊΘΙΗ εχ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘ 
ΠΠ.. αἸοΐᾳ δα Βδβιταμη ῬΥΟΘΟΙΠΒΏ]6ΠΊ, 
Ὁ ΑἸΏθηδα85. νϑῦθ βρθοίϊαϊασαβ Ῥδη- 
Αἰθθηδθα τηϊπούα ναηοταῦ. [85 οὔ ]- 
ΠΘΠῚ ῬΟΙΡδΘ ᾿ἰἰᾷ αθβουιθιῦ Ὁ. 445 : 
ἔΛλρχεται (ἡ τριήρης, πιᾶνὶ5 ἀοα ποθπαδ 
Μίηογνδθ) μὲν εὐθὺς ἐκ πυλῶν τῆς 
ἀναγωγῆς ἡ ναῦς" κινηθεῖσα δὲ ἐκεῖθεν 
ἤδη--διὰ μέσου τοῦ Δρόμου κομίζεται; 
ὃς εὐθυτενὴς καὶ λεῖος καταβαίνων ἄνω- 
θεν σχίζει τὰς ἑκατέρωθεν αὐτῷ παρα- 
τεταμένας στοὰς, ἐφ᾽ ὧν ἀγοράζουσιν 
᾿Αθηναῖοί τε καὶ οἱ λοιποί. (Ῥογίοτι5 
δα ἀοχίγδιῃ βασίλειον οἱ «{ονἱβ Ε]δ- 
{ΠΕΙῚῚ, δα βιπιβύγατη ρογθϊοαιη Ηοῦ- 
τη τι ἸΠΓ6]]ΠἸσὴ Ὑεγηβάου.) ΒΟῊΝ, 
Οοηΐ, ἀβ νὰ ρογῖραθ Ῥαῃδίμθπδὶοδθ 
Βειϊέ ᾽ Δογοροῖο α᾽ Φἐμδηθε νο]. 1, 
Ρ-. τος 8664. )6 ἱπποδρομίᾳ ((οην. 
1,2: Ἢν μὲν γὰρ Παναθηναίων τῶν 
ππτν ἱπποδρομία) ἰάθπι νΟ]. 2, Ρ. 
156 664. 



104 ΠΙΡΡΑΠΟΉΙΟΙ 
Ν Ν ΝΡ τ τς Ν 7 “ Ν 

περὶ τὴν ἀγορᾶν καὶ τὰ ἱερὰ περιελαύνοιεν τιμῶντες τοὺς 
θεούς. καὶ ἐν τοῖς Διονυσίοις δὲ οἱ χοροὶ προσεπιχαρίζον-- 

ται ἄλλοις τε θεοῖς καὶ τοῖς δώδεκα χορεύοντες. ἐπειδὰν 

δὲ πάλιν πρὸς τοῖς “Ἑρμαῖς γένωνται περιεληλακότες, 
5 ΄“ “ “ 3 Ν Ν 3 ΄ὔ 

ἐντεῦθεν καλὸν μοι δοκεῖ εἶναι κατὰ φυλὰς εἰς τάχος 
5 7 ὯΝ Φ ,ὔ σῷ Ὁ) ,, 

3 ανιενᾶι Τοὺς (πους μέχρι Του ἨΠλευσινίου. 
Ν ,ὔ « “ 

μὴν παραλείψω ὡς ἥκιστα 

5 Ν 7 

οὐδὲ δόρατα 
Ἂ ΄ ΕῚ ’ 

ἂν ἀλλήλοις ἐπαλλαττοιτο. 
- Ν Χ ΄ 3 “ γ, . “ ΕΣ 

δεῖ γὰρ μεταξὺ τοῖν ὥτοιν τοῦ ἵππου ἕκαστον σχεῖν, εἰ 
! 7 Ν 3 “ »» Ν “ Ν 

μέλλει φοβερὰ τε καὶ εὐκρινὴ ἐσεσθαι καὶ ἀμα πολλὰ 

4 φανεῖσθαι. 
3 Ν “Ὁ . ΄ 

ἐπειδὰν δὲ τῆς εἰς τάχος διελάσεως λήξωσι, 
Χ "ὔ “ψΩ Χ ’ 3 νροὰ τὰς Ν ἜΣ Ν 

τὴν ἄλλην ἤδη καλὸν σχέδην εἰς τὰ ἱερὰ, ἥπερ καὶ 
, “ Ν Ψ “ 5, 3 ο, 5 

πρόσθεν, διελαύνειν. καὶ οὕτως ὅσα ἐστιν ἐν ἵππῳ ἀνα- 
7 ’ὔ 3 7 57 δι ΄ ΄ ἐν 

βεβαμένῳ παντὰ ἐπιδεδειγμένα ἔσται καὶ τοῖς θεοῖς καὶ 
σ΄ 3 ’ὔ 

5 τοῖς ἀνθρώποις. 

4. ὦτοιν (ὑδϑί810. 

2. τοῖς δώδεκα) Εἰχ 5.411} δύο ΡΠ11ο-. 
ΒΟ0ΡΠ0 ο6.6, ποιηϊηδ οἱ οἴποϊα, δηποίαν! 
δύ ουὕτη Βοχηϑῃ!β οαὲ5 σομϑοηἐλθι5 οοτη- 
Ῥαιανὶί ὙΥ οἰ βικῖαβ, 4] βίδίαδϑ βου τη 
οἴγοᾶ ἴογατῃ ΑἰΠΘη15 [1556 ροβιΐδαβ, αἱ] 
Ἐομηδθ, οθηϑοραί. δὶ τοὺς δώδεκα 
θεοὺς Ἰυταῖ ΟἸεοη ἴῃ Ατὶβίορῃ. Κα. 
238» ΘΟ5616Π1 ΘΟΙΏΙΟ66 ποχηϊηδί Αν. 95. 
Ῥιείαναβ ἀθοσαπι ἀποάδοϊτη ἴῃ ρϑυϊοΐθ 
Ῥουίοιι5 ποικίλης τηθιηοσαῦ Ῥϑαβδηϊαβ 
1,2. Αὔϑδιὴ αἀιιοήθοιτα ἀθουατη σΟπη- 
τηθτηογδΐ ᾿γοῦτρι5 0.106, Δ]Π|δὑγδύατη 
καταφυγόντα ἐπὶ τὸν βωμὸν τῶν δώδεκα 
θεῶν ΠΟΙΠΙΠΔη5. [ϑηάθδτη ΓΔ ΠῚ ΠΟΤΙΗ]- 
πϑί Ρ] υἱδτοθιι5 ΝΝΊοΙδ6 ὁ. 12. 5ΟΗΝ, 

ἀνιέναι) ῬΟΙΊῸΧ 1, 214 : ̓Ανεῖναι τὸν 
ἵππον καὶ ἐφεῖναι τὸν χαλινὸν εἰς τά- 
χος. Αρβυτίτιβ ἴῃ ΠΙΡΡΙΔίΤΊΟΙΒ : Ἂν 
εἰς δρόμον ἐπειχθῶσι μετὰ πολλὴν 
ἄνεσιν. ἴΐαροο οἵ 8114 οοηΐεγί Οὐτε- 
τῖαβΒ. 566 ΗΙϑί. Οὐ. 2, 4. 32: Τοὺς 
ἱππέας ἐλᾶν εἰς αὐτοὺς ἐνέντας ΟΡ.ΙΠΩΙ 
ῬΙῸ ἀνέντας. 

τοῦ ᾿Ελευσινίου] διύπμτῃ ο5 οχ Ρἢ]- 
Ἰοβίυ. ν΄. δ'ορὶν. 2, 5», Ρ. 550, 14: Δρα- 
μεῖν δὲ τὴν ναῦν (ῬΔηΔΙΠΘΠδΙοδΙΩ) οὐχ 
ὑποζυγίων ἀγόντων. ἀλλ᾽ ὑπογείοις μη- 
χαναῖς ἐπολισθάνουσαν, ἐκ Ἱζεραμεικοῦ 
δὲ ἄρασαν χιλίᾳ κώπῃ ἀφεῖναι ἐπὶ τὸ 
᾿Ελευσίνιον καὶ περιβαλοῦσαν αὐτὸ 
παραμεῖψαι τὸ Πελασγικὸν, ΠΟΙ] ]ΟΙ 
ΡΟββα δηπηδανετ ΜΏ]Π]οαΒ δὰ 
ΤΠ αὶ ΤΌΡορΥ. Δίμθη. ἢ. 458 οἱ 

“ Ἁ ΄σ » 5 7 ΄σ 

καὶ ὅτι μὲν ταῦτα οὐκ εἰθισμένοι ποιεῖν 

ΓΔΌτ1 νώτοιν. 

ὐυδοϑί. ἀθ τππηΐτη. Αἴμθη. ῥ. 2, 
δηηοῦ. 4. Βοϑῦ αθπὴ Ἰρϑιαηααθ [,68- 
ἰκια πὶ 1Π αἰΐογα ΠΟρΡρορταρῇῖαθ θα! ΠΟ ὴ 6 
Ῥ. 214 ἀεογδαγαιϊβ Μυβεὶ Ἀπθη. πονὶ 
νΟ]. τ, ραιῦ. 2, Ρ. 201, 1πΠ 81(ἴ5 ΟΥἹ- 
Θηίθιη νουϑβ ἀθο!πδΐδθ Ρδγίθ 6011ο- 
σα παπὶ σΟμ]θοδ. (πὶ 1110 μέχρι τοῦ 
᾿Ελευσινίου ΟὈΓοΙ5. σοηΐεσί Β6Π0]. 
Ατνβίορῃ. Ἐη. ρύό: Τὴν πομπὴν (τοῦ 
πέπλου) ἀπὸ τοῦ Κεραμεικοῦ ποιοῦσι 
μέχρι τοῦ ᾿Βλευσινίου. 

3. ἥκιστα ἂν] ϑοιθοπάσμη ἥκιστ᾽ 
32) 
αν. 

4. τὴν ἄλλην] [πί6]]σ6 διέλασιν. 
ΘΘαΠΘῊΒ σχέδην ΠΘΒγομ 5 ἸΠίοΓΡΓο- 
ἰρηηνην ἡσυχῇ, βάδην. ῬΟΙΙῸΧ 1, 214: 
Σχεδία ἱππασία καὶ σχέδιον ἱππάζε- 
σθαι καὶ ῥύμη. ἴ00]1]᾽ εοοαα. σχέλην 
αἀδηΐ, ἴῃ ατ]ὸο σχέδην τοοίαμη ἰαΐαί. 
ϑϑηαβ ΑἰΠΘΠδΘΙ 14, Ρ. 622 Α : Οἱ αὖ- 
τοκάβδαλοι καλούμενοι ἐστεφανωμένοι 
κιττῷ σχέδην ἐπέραινον ῥήσεις. Ι΄ 61 
ρΡοβίθα: Οἱ δὲ φαλλοφόροι--- στάδην 
δὲ ἔπραττον. ἴΠ01 ΤΩΙΤΟΥ (ΟΥ̓ΔΥ] Θ0Π- 
Ἰδείατατη αὐτοσχέδην, Ὡονα ἴογτηδ οἵ 
ποίοπθ νοσαθα]. ΒΟῊΝ, 

ἀναβεβαμένῳ καλὰ δα! Οοθείαβ 
Ῥ. 195» αἱ τὰ κάλλιστα ἵππου εϑβ 6. 
11,25, 6. Θιυοαᾶ Ἰδοῦ ἔοτύαββθ ἴῃ ἤδη; 
Ὁ ὑπὸ Ν᾽. οπΠΊϊΒ80, αποα πὖ Ξπρογ- 
νϑοῦππ ἀο]ονι ΒΟμποιάθαβ. ΜΙπὰβ 
ΘηΙπη σοηνοηϊί ἡδέα, ατιοα 6δΐ 5. 5. 
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οἱ ἱππῆς εἰσιν οἶδα γιγνώσκω δὲ ὁτι ἀγαθὰ καὶ καλὰ καὶ 
΄- ἴω ε 7] “, 

τοῖς θεαταῖς ἡδέα ἔσται. 
ἂν Ἁ ,, 

αἰσθάνομαι δὲ καὶ ἄλλα ἀγω- 
Χ 4 ῇ δ εἰ τ 

νίσματα τοὺς ἱππέας κεκαινουργηκότας, ἐπειδὴ οἱ ἵππαρχοι 
« 7 “ ἃ ΄ 7, Χ Ἂ 

ἱκανοὶ ἐγένοντο πεῖσαι ἃ ἐβουλήθησαν. ὅταν γε μὴν πρὸ 
τοῦ ἀκοντισμοῦ διελαύνωσιν ἐν Λυκείῳ, καλὸν ἑκατέρας 
τὰς πέντε φυλὰς ἐπὶ μετώπου ἐλαύνειν ὥσπερ εἰς μάχην 
ἡγουμένου τοῦ ἱππάρχου καὶ τῶν φυλάρχων ἐν τοιαύτῃ 

΄ τ᾿ γσὶ 7 ΄- 7, Χ ’,ἅ » Χ 

τάξει ἀφ᾽ ἧς πληρώσεται τοῦ δρόμου τὸ πλάτος. ἐπειδὰν 
΄ ᾽7ὔ Ἁ ’ ΄ 7ὔὕ ᾽ὔ 

δ᾽ ὑπερβάλωσι τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀντιπροσώπου θεάτρου, 

5. ἱππῆς] [ΑΌΥ] ἱππεῖς. 
που] [01] τοῦ μετώπου. 

5. οἶδα] ΟΟΠΒΠΠ πὰ ἰάθπι μος ροϑί 
Χοπορβοπίθπη ἀθῆϊέ ΑΠδΧΙ ΠΊΘμ65. ἴῃ 
π ταὶ γα] Αὐιβίοίθ! {τἰυτιΐα 
ᾧ. 8: ᾿Ἐπεὶ συμπουμπευόντων ὁπλιτῶν, 
ἱππέων, ψιλῶν εὐτολμότεροι γένοιντο 

ἂν οἱ πολῖται φιλοτιμούμενοι. περὶ 
ταῦτα. Ἐϊΐ ροβίθα: Πρὸς δὲ τοὺς πο- 
λέμους ὠφελίμως, ἐὰν ἱππεῖς καὶ 
ὁπλῖται διεσκευασμένοι συμπομπεύωσι. 
5ΟΗΝ. 

ἠβουλήθησαν] Ὧδ6 πος δυρτηθηΐο 
ΔΙΊΘΠῸ ἃ Χαοπορ!οηίθ αἰχὶ δὰ Ηϊβί. 
(ς 1,1, 29. 

6. ἐν Λυκείῳ] ῬΓΟΠηϊξοΓαΐ 8. 1, 4ο- 
616 τά τ᾽ ἐν ᾿Ακαδημείᾳ καὶ τὰ ἐν 
Λυκείῳ--καὶ τὰ ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ, ὅσα 
δεῖ ἐ ἐπιδεικνύναι τῇ πόλει. ΞΟΗΝ. 

ἐπὶ μετώπου ] ““ Γ,αἰΐογΒ Δο Ϊη6 6αα!- 
ἴδτθ, 1ὰ αἱ βάθος 861 ρτοίαπαϊίαβ 511 
Π1]18.,᾽ ᾿πίουργοίαύιι Ζθαηϊβ. [ηΐτγὰ 
6. 4, 2 εἴ 9 εβὺ πλατύνειν οἴ μηκύνειν 
τὸ μέτωπον τῆς φυλῆς εἴ τὸ μέτωπον 
τῆς τάξεως. ΟΥτορ. 2: πὶ ς 
μέτωπον στῆναι παρήγγειλε τῷ πρώτῳ 
τεταγμένῳ ταξιάρχῳ. [μΔορά. ΒΕΙΡ. 
1, ὃ Τῷ ἐνωμοτάρχῃ παρεγγυᾶται 
εἰς μέτωπον παρ᾽ ἀσπίδα καθίστασθαι. 
Ηϊης Ῥο]γθῖο μετωπηδὸν ἄγειν, ποιεῖ- 
σθαι τὴν ἔφοδον, 8.616 1ῃ τοῃΐθπὶ ΡΟΥ- 
τοῖα, οἵ ἐν “μετώπῳ, Θϑάθτ 1ῃ [1πΠ68. 
ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας. Οοηΐ. Ιπᾶεχ 
ΘΟ ΘΙ  Πδθ βου] ΡΟ] θΐαπιβ. ΞΟΗΝ. 
Αὐπου]στη Δ] Πατη 80 Π15 [ΟΥΊη0]15 
ἀε]θνς Οὐγευα5. 

ἡγουμένου τοῦ , ἱππάρχου) Χέπορθμοη 

αἴὸ τουϊοῦτβ ὁ ἵππαρχος, απο} Υὶ 
οὧνθ ἄδθιιχ ΗἸρρδγη 68, σοπητηθ. ἀ8Π8 
16 {τέ ἀπ σοιινογποιηθηΐ 46 1,Δοέαέ- 
ΤΏ0Π6, 11] αἰύ ρατίουϊ ὁ βασιλεὺς, 4π01- 
4 Υ οἷν ἄθιιχ Ηοὶ8Β. (ἝΟ δδὲ 4115 

ἐβουλήθησαν) [ΔΌΤῚ ἠβουλήθησαν. 6. μετ- 

σοτητηδηοϊθηΐ ἰοιτ-ἂἃ-ἰουγ. ΠΕ ἔδαΐ 
δηΐθηασγο ἰοὶ 1 ΗΙρραύαθ 41 οοτῖη- 
τηδη6 δΔοί 6] τηθπί. 'Γουΐ ἃ 1’ ΠΘΌΓΘ 
ΟἿ νὰ {ππ: ὅταν οἱ ἵππαρχοι ἡγῶνται 
ταῖς πέντε φυλαῖς. Τὰ ἵππαρχοι 65 
16 τηδπηθ σμοβθ απ Ἰοὶ : ὁ ἵππαρχος καὶ 
οἱ φύλαρχο:, ον ροαΐ-Ἔΐγθ ο6]8 νϑαΐ-}} 
αἸΓΘ 6 ἀ8Π85 οοἰζθ οεσδβίοη 168 ἀθῸχ 
ΗΙρρδγαῖιθβ οοτητηδηαοϊθπΐ 6 τηξπηθ 
[6105 ΟὨδοιη ΟἸη4 σοτηραρσηῖαβ. Οὔ- 
ΒΕΗ. 

τοῦ δρόμου] Ηἰϊς εδ Δ][6Γ δρόμος, 
αἸνοῦββ Ὁ 60, ααθπὶ ΒΌΡΙα οχ Ηἰ- 
ΤΩΘΙΙΟ ΡΟβαϊ. [γοθο γυμνάσιον ΔΙ 
ΠΥΟΌΓΡΊΙΒ ΟΥ̓ΔΙΟΥ εχ ΡῈὈ]οα ρθοθηϊα 
Δοαιβοαίατη ἰοϑίθ Ῥαιβϑηΐδ 1, 20. τύ. 
ϑοΒΟΠὰ ΑΤΙΒίορΡΙ. Ῥαο. 5υό ἀ6 ἴχγοθο : 
Ὅπου πρὸ τοῦ πολέμου ἐγυμνάζοντο. 
πρὸ γὰρ τῶν ἐξόδων ἐξοπλίσεις τινὲς 
ἐγένοντο ἐν τῷ Δυκείῳ, διὰ τὸ ἼΠΟ ΙΕ 

κεῖσθαι τῇ πόλει, καὶ ἀποδείξεις τῶν 
μάλα πολεμικῶν ἀνδρῶν. Αρπαᾶ Ατι- 
ΒίΟΡΠΔΠΘΠῚ ΟΠΟΓΙΙΒ ΠΟΥ αΓ : ̓Απολ- 
λύμεθα καὶ κατατετρίμμεθα πλανώμενοι 
ἐς Λύκειον κἀκ Λυκείου σὺν δόρει σὺν 
ἀσπίδι. ΞΟΗΝ. 

ἡ. τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀντιπροσώπου 
θεάτρου] Μιαθίαν 6856 ϑυσημηᾶ ΡΔΥ8 
ὉΠ ΘαΐὙἹ τη Ὁ], ᾿ἴπΠ 40 Θγδῦ ΔΟΙΌΡΟΪΙΒ, 
ΔΟΟΙΙηδ11, νῈ] νῖαθ, αδθ ΡΤΟρίου {Π68- 
{ΓῸΠῚ ΡΘΓ τ᾿ποπΐθιῃ ἀπορρϑΐ, αὖ Ογτ. 2,3, 
66, τάφρου κεφαλὴ αἸοῖαΓ. Ῥδιιδα 185 
1,21,2: Ἐπὶ δὲ τοῦ νοτίου καλουμένου 
τείχους, ὃ τῆς ἀκροπόλεως ἐς τὸ θέα- 
τρόν ἐστι τετραμμένον, ἐπὶ τούτου Με- 
δούσης---ἀνάκειται κεφαλή.---ἐν δὲ τῇ 
κορυφῆ τοῦ θεάτρου σπήλαιόν ἐστιν ἐν 
ταῖς πέτραις ὑπὸ τὴν ,ἀκρόπολιν" τρί- 
πους δ᾽ ἔπεστι καὶ τούτῳ. Θτιο 1ο- 

σαπὶ ΠΠαβέγαὶ απξ ῬΗΠΟΟΠοιΐ ἀραᾶ 
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χρήσιμον ἂν οἶμαι φανῆναι καὶ εἰ καθ᾿ ὁπόσους μέτριον 

εἰς τὸ κάταντες δυναμένους, ταχὺ ἐλαύνειν ἐπιδείξαις τοὺς 
ἱππέας. 

Χ 

σθαι ταχυ 
3 ,ὔ 

ἀμελέτητοι 
“ “ 3 , 

τοῦτο δρᾶν ἀναγκασουσιν. 

οὐ μέντοι ἀγνοῶ ὅτι ἣν μὲν πιστεύωσι δυνήσε- 
3 ’ 2 Ἃ «ἃ 7] 3 )ὔ Ἂ Νὶ 
ἐλαύνειν, πάνυ ἂν ἡδέως ἐπιδείξαιντο᾽ ἣν δὲ 
53 « “ Ν Υ̓ ᾿Ὶ ς 7 3 Χ 

ὦσιν, ὁρᾶν χρὴ ὅπως μὴ οἱ πολέμιοι αὐτοὺς 

3) Ν σ΄ 7 ς Ν ’ὔ 53) 9 

Ἐν γε μὴν ταῖς δοκιμασίαις ἡ μὲν τάξις εἰρηται μεθ 
- “ὃ ’ ε “ “Ν 5. ἴδ ε ,ὔ 32, 

ἧς ἂν καλλιστα ἵἱππαζοιντο. ἣν δ᾽ ὁ ηγούῦμενος, Ὥνπερ 
32) Ν σ 3 ΄ 9, 3. ΟΝ ᾽ὔ [4 

ἐχῇ δυνατον ἵππον, ἐν τῷ ἔξωθεν αει στιχῷ περιφέρηται, 
Φ ΦΥΝῸΝ Ἁ Ων ΝΝ 3 “- ἈΝ ς ἊΝ 39 ἴω ᾽ 

οὕτῶς αὑτὸς μὲν αει Τταχυ ἐλᾷ καὶ οἱ συν αὐτῷ ἔξωθεν 
᾽ ᾽7ὔ 3 Ν. 3 ΄- ᾿ Ὁ“ ς ΝΥ Ἁ ΕΠ ὧν 

γιγνόμενοι πάλιν αὖ ταχυ εἐλῶσιν᾽ ὥστε ἢ μὲν βουλὴ ἀεὶ 
Ν ΜΝ 9 7 “ ε το Ὰ 3 3 -“ 

τὸ τάχυ ἐλαυνόμενον θεάσεται, οἱ δὲ ἵπποι οὐκ ἀπεροῦσιν 
» 7, 3 7, Ὡ Ἃ ΕῚ -“ιε ΄ ες 

εν μερει ἀναπαυόμενοι. οταν γε μὴν ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ ) 
5 7 5 ΔΙΝ δ Ὡῳ 

ἐπίδειξις ἡ, καλὸν μὲν οὕτω 

ἡ. οἶμαι] ΤΑ τ] οἴομαι. 9. 

ΗδΥροοτ ΠΟ ΠΕ ΠῚ ν. κατατομή : Αἰ- 
σχραῖος ᾿Αναγυράσιος ἀνέθηκε τὸν 
ὑπὲρ τοῦ θεάτρου τρίποδα καταρ- 
γυρώσας, νενικηκὼς τῷ πρότερον ἔτει 
χορηγῶν παισὶ, καὶ ἐπέγραψεν ἐπὶ 
τὴν κατατομὴν τῆς πέτρας. ῬΔΙΒ ἰρ1- 
ἴΌΥ Ρρϑίτδθ, οὐ δοοϊπαίτιπι ογαΐ {Π68- 
{γὰτα, δχοῖβα νἹαἀθίμν ΟἸΟῚ κατατομή ; 
ααδησαδη ῬΟΪὰΧ 4, 122, Ῥδιΐεπι 
ΓὨΘΑΙΤΙ ἴδοθυθ ν6}]6 νἱαθαῖυῦ, [4158 
Ἰογΐαββθ ἰόθσὸ δ]. 10 5111}, Η Ὑρϑυ α 15 
Γγαστηθηΐο, δρυὰ ἢ δΥροογδ ἸΏ ΘΙΩ, 
ἘΠῚ οϑῦ : καθήμενος κάτω ὑπὸ τῇ κατα- 
τομῇ. Ῥαιβδηϊδθ κορυφὴ τοῦ θεάτρου 
νἹ θῖν ουηάθπη ἰοοαη ΒισΠΙΠΟΔΥΕ, 
ααθπη Χοπορῆοη κεφάλαιον αἰχις. ὑπ᾽ 
αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν 5ιζυτη {ΠρΘΔίΓΌ τη, 
οὐ τὸν Διόνυσον ἐπὶ τὴν ὀρχήστραν 
διατιθέασιν, Ἡατταὺ 9)10 ΟΠτγβοϑί. ΟΥ. 
21, Ρ.ύ5ι1ι. 101οϑθατοῆαβ: Ὃ καλού- 
μενος Παρθενὼν ὑπερκείμενος τοῦ θεά- 
τρου μεγάλην κατάπληξιν ποιεῖ τοῖς 
θεωροῦσι. Μιάτη, απδ6 βαρτα {Π66- 
ἰτατη 6 τηοπίθ ἀδθούδαμη ἀποοθαΐ ἃ 
Τγαθοὸ 1 σΟΠγΔΙ18ΠῚ Ῥαγΐεπη, τὸ κάτ- 
αντες, Ῥαγύθτη Ἂἃἰθοϊνθῖη, ΧοπορΠΟΙ 
νοοαΐ. [1)επῖα6 ἀντιπρόσωπον αἰο]- 
τὰν {ποαΐγατη ἔγοθο δχϑιιπίιβ δαὰϊ- 
τῦυ5: τη46 τεοΐθ νἱγὶ ἀοοῦ! δγριιαηΐ 
πθαϊγ τὰ 1 Ἰδύθυβ 8ΟΥΌΡΟΪΘΟΒ. ΟΤΊΘη- 
1811, γοθοὺ δάνθγβο, βιυππὶ ἔα1586, οἵ 
δηΐα 1ἴὰ Θάθαη. (ὐοηΐ. Βανί έϊθταν 
Τπον. ατδθο. νο]. 2, Ρ. 2800 δα. Βι- 
Ῥοηΐ., ὍὈ1 ἰάθη νοῦ αὶ ΧΘΠΟΡΠΟμΓ5 

- ε Δ ϑσεαν 
πρῶτον τάξασθαι ὡς ἂν ἐπὶ 

οὕτως ἱ,Θοποίαγα8Β. [ΌΤΙ οὗτος. 

τη816 οοηνϑύβα ἴα δχίδηΐϊ: ΠΟΥ ΒΩ ἴ65 
οαναζλογα αὐγοηέ ρα586 ἰαησίο εν ἐΐθα- 
ἐγ χιὴὶ οδΐ ἃ “᾿ορροοῖίο. ΒΟΉΝ, 

7. καθ᾽ ὁπόσους ““Θποϊοπησαθ σοη- 
Ἰαῃοῦοβ᾽" υδιμθγδυιαβ, “ Θαοῦ 5815 6ϑῖ, 
βγη] ἀθουτνγογθ᾽ "ἡ Ζθ 5. ᾿πίουργοίδ- 
[γ. 5ΟΗΝ. 

εἰς τὸ κάταντες) ΕἸΧΘΟΙΊρΡΙ τὴ ἀδααΓ- 
ΒΙΟΏΙΒ ΘΟ αδιηοϊ ΖεαηπιΒ αῇουί εχ 
ΑΠ80. 4: 8, 28. οἱ σοτηραταῦ ἔῃ. 8, 6. 
ΒΟΉΝ : 
8. ἢν μὲν πιστεύωσι δυνήσεσθαι 

ταχὺ ἐλαύνειν] Ογτορ. 6, 4. 1 : Εἰ δὲ 
ὠθοῦντες ἐξώσειν πιστεύουσι, Ὁ] τῷ 

ΘΧΡΌΠΧΙ ΟὉΠῚ τπ6]!]οΥἹθ8 ροβί δὲ 1Π8- 
τπτη. 

9. δοκιμασίαις] Τ γ8188. Ὁ. 140, 14: 
Τοῦ νόμου κελεύοντος, ἐάν τις ἀδοκί- 
μαστος ἱππεύῃ, ἄτιμον εἶναι. ΒΟῊΝ, 

οὐκ ἀπεροῦσιν)] Ὦυχ, 51 Θδύ δΙρρϑῖ- 
σμ 8 1056, Ππθς στίχου ου͵σδασθ πρω- 
τοστάτης, ἴῃ. ΟἸτου]ατη ἔου Γ Θαυ!δ8, 
μος εαϑβί περιφέρεται, δῦ ῬΤΙΠΟ ἰΙοθῸ 
ΡΥ η στη στίχον Θ6 15 Τηοἰΐδ 15 ΒΒ] 6 ῃ- 
ἴετα πεῖ, ἀοπαθ τθαϊθη8 τη οαγδα 88 
βδοιπααπὶ στίχον, ΘΌΠΩ ΘΕ 61 ΤΑΓΟΠΘ 
αἀποιῖῦ. [ηἰογίτη νϑῖῸ, ἀοη66 ΟΡ ροτ- 
νοποῦῦ δα οχίγοιητμπιὶ στίχον, ΤῈ]1- 
ΟἋΙ Δ᾽ 6 15. ὁχ οὐδ σοπααϊθβοιιηῦ. 
5ΟΗΝ. Μυῦβ δὰ ἤππο Ἰοοῦπ ΔρῚς 
Οὐγοτῖαβ ἀθ ἀεὶ 515 ροβίίο ροβί ι- 
οαϊστῃ. 

Το. ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ] Υ. [πάρδχ. 
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μετώπου ἐμπλήσαντες ἵππῶὼν τον ἱπποδρομον ἐξελάσειαν 
Χ ᾿.᾿ “ ’ὔὕ 3 7 Ν ᾽ 3, Ν. ε 

τι τοὺς ἐκ τοῦ μέσου ἀνθρώπους. καλον δὃ', ἐπεὶ αἱ φυλαὶ ἐν 

τῇ ἀνθιππασίᾳ φεύγουσί τε ἀλλήλας καὶ διώκουσι ταχέως, 
ὅταν οἱ ἵππαρχοι ἡγῶνται ταῖς πέντε φυλαῖς, ἑκατέρας 
διελαύνειν τὰς “Φυλὰς δ ἀλλήλων. ταύτης γὰρ τῆς θέας 
τό τε ἀντιμετώπους προσελαύνειν ἀλλήλοις γοργὸν; τό τε 
διελάσαντας τὸν ἱππόδρομον ἀντίους πάλιν στῆναι ἀλλή- 

λοις σεμνὸν, καὶ τὸ ὑπὸ σάλπιγγος αὖ τὸ δεύτερον θᾶττον 
12 ἐπελαύνειν καλόν. στάντας δὲ ἤδη τὸ τρίτον αὖ ὑπὸ τῆς 

σάλπιγγος χρὴ τάχιστα ἀλλήλοις ἐπελαύνειν, καὶ διελά- 
σαντας εἰς κατάλυσιν ἤδη ἐπὶ φάλαγγος ἅπαντας κατα- 
στάντας, ὥσπερ εἰώθατε, πρὸς τὴν βουλὴν προσελαύνειν. 

13 ταῦτά μοι δοκεῖ πολεμικώτερά τε φαίνεσθαι ἂν καὶ καινό- 
τερα. τὸ δὲ βραδύτερον μὲν τῶν φυλάρχων ἐλαύνειν, τὸν 
δ᾽ αὐτὸν τρόπον ἐκείνοις ἱππεύειν, οὐκ ἄξιον ἱππαρχίας. 

11. ἀλλήλας Οὐτο 5. 

τοὺς ἐκ τοῦ μέσου ἀνθρώπους] Ὠ1ϊο- 
ἴμῃη ῬΙΌΡΓΘΥ ἐξελάσειαν ΡΙῸ ἐν τῷ 
μέσῳ, αὖ ΑΠΑΡ. 1, 5,14: Ἔκ τοῦ μέ- 
σου ᾿ἐξίστασθαι. 

11. ἀνθιππασίᾳ] ἩδΒγΟΒΙΙΒ: ᾿᾽Αν- 
θιππασιῶν, τῶν ἱππέων ἄσκησις, καὶ 
ἀγῶνες αὐτῶν. ϑα1668: Διιππασία καὶ 
ἀνθιππασία τῶν ἵππων ἅμιλλα. άθιη 
δΙὯ)δ5 ̓ π ἀνθιππασία Ὀτονίοτα Παθεῖΐ, 
ααδθ 1ῃ νἱύοβο ἀνιππασία ἀεαογαί 
δηΐθα. [Ιηΐτὰ 6Ο. 5, 4, ϑυπηϊ αἱ μετὰ 
φιλίας ἀνθιππασίαι. ΒΟΉΝ. 

διελάσαντας τὸν ἱππόδρομον) τὸν 
ἱππόδρομον αὐ ᾿περίθτη ρ]οββθιηᾶ ἀ6- 
1εὺ Οὐγογῖτ5, 4] διελάσαντας ᾿Π161]1- 
σὶὶ διελάσαντας δι’ ἀλλήλων, τιὖ ρῥτᾶε- 
οοαϑούαΐ, ΡΥ 65 5᾽ ΕἾ76 ογοϊδόδ8. 

12. ἀπὸ σάλπιγγος] ΟὐΤΘΓΙ5, ΑΕ] 
δα πος οἱ βϑαιιθηβ ἀπὸ δπηοίδί ναῦ. 
ὑπὸ, δἀαϊῖ ρῥ. ὅτ: ““᾿Απὸ σάλπιγγος, 
αἵ δίσηαΐ α6 ἰα ἐγτοπιροίίο, ὑπὸ σάλπιγ- 
γος, αἵ 805) (6 ἰα ἐπυηπε 6 Ὁ ᾿Απὸ 
σάλπιγγος ῬοΙΪΥΌ. 4, 15.1: Ἧκον ἀπὸ 
σάλπιγγος πανδημεὶ ἘΣ  «ς Βεα 
τὰ δοάθπὶ δϑῦ τηοᾶὸ ΒΟΥ ΘΏ τα, ὭΘΟ 
αυϊβαθδτη γ6] ΔἴσογΘ Ροΐυαϊύ ἀπὸ τῆς 
σάλπιγγος. υὖ ὑπὸ τῆς σάλπιγγος Δ 

βύορῃ. σῇ. Ἰοοὶ, αθπ σοὨα]}} δά 
ΒΙΘΡἢ. ΓΠμ65. Υ. δὰ 4,0. 

διελάσαντας. εἰς κατάλυσιν) ὥϑθηβιι 
ΔΌΘΙΓΑΤΘ ὩΘΠῚΟ ἴδοιϊθ ρμοΐεβύῦ ; βρὰ 
ψΟθ8 οὐδηΐ σοποϊππαηάα 118, αὖ 56ῃ- 

Τἰρτὶ ἀλλήλους. ὑπὸ] Υ. δηποί. 

5181 σοῃργθπεγθηΐ, Μαίαδία Ἰριύαχ 418- 
ΤἸΠΟίΊΟη6, νοῦῦᾶ εἰς κατάλυσιν ΟἸΠᾺ 
ΒΘ Ὸ ΘΠ τι5 ΟΡ α]απάδ : εἰς κατάλυσιν 
ἤδη ἐπὶ φάλαγγος καταστάντας. ΝϑΙη 
διελαύνειν εἰς κατάλυσιν ΤΠ ]τ18ΠΔ ΘΆΤΩ 
Βαη ΘΠ 8Π0 [απ οηΐ, ατιᾶτη γ68 Παρ δῦ. 
θα νἱᾶθο οἴϊδηη ᾿δῦπθπη ΟΥαΙΠθτη Π8- 
Ῥεγα αυοα οἴεμααι. Αα Ρῥυ5 δηϊ πὴ 
τηθτη γατη ρου ποὺ ἤδη. αὖ οβῦ Ἰη 8ῃ- 
ἰθοεἀθηΐθ στάντας δὲ ἤδη τὸ τρίτον αὖ 
-διελαύνειν. ὅ16 ἸσΊτ ππιης 566 1- 
(ὰΡ: καὶ διελάσαντας ἤδη, (τὸν ἱππό- 
δρομον)ὴ εἰς κατάλυσιν. Οροτῖεί 1ρὶ- 
ὑπ} νουθᾶ εἰς κατάλυσιν ᾿πίογΥρτοίατ! (68 
Οχιύα ΟΟΥ ΑΙ ΠΤ ; 564 ἀγα Τ]Πὶ 
γι θίι ΘΟΥ ΠῚ] ΡΟΒΙΓΟ εὐ σομϑ στιοῦ]0. 
5ΟΗΝ. 

ὥσπερ εἰώθατε] Α΄. δηῃποῖ. δα 4,2 
Οὐπηθηΐ. 23, 3,6: Πότερον ἐπάγειν 
τοὺς πολεμίους ἐπὶ τὴν ἄμμον κελεύ- 
σεις, ἔνθαπερ εἰώθατε ἱππεύειν, οοῃΐοτί 
Οὐτονῖιδ. 

πρὸς τὴν βουλὴν] Ἦὶς Ἰοοτιβ οὖ 8106 Γ 
5.14: Οὕτω γὰρ---θεάσεται ἡ βουλὴ, 
Αὐσαϊν βοηδίθτη Ῥγδθβθάιβθθ ΔΙΙΟΌΌΙ, 
Ραΐο δα Βεογτηδβ, ἢ15. δααϊθιιπι ἀθοὺγ- 
Βιοπῖι5. 5ΟΗΝ. 

18. βραδύτερον --ἐλαύνειν] Γηΐ 6 Πρὸ 
τοὺς ἱππέας, Θυμηαῖ18 ἸΠΟΥΘΠ ὙΕ]ΡῸ 
τἰδιταίθμη τἜΡΥΘμομαϊς Χοπορθοη. 
5ΟΗΝ. 
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ὅταν γε μὴν ἐν τῷ ἐπικρότῳ ἐν ᾿Ακαδημείᾳ ἱππεύειν δέ ταν γέ μὴ : βροτῷ ἐν Ἀκαδημείᾳ" ὑπευει» ΘΕ}: 
ἔχω τάδε παραινέσαι" εἰς μὲν τὸ μὴ ἀποκρούεσθαί ποτε 

Ξ, ῳ ς 7 9 ,ὔ 7 

τῶν ἵππων ὑπτίους ἀναπεπτωκότας ἐλαύνειν, εἰς δὲ τὸ μὴ 
’ὔ Χ ὩΦ ς ’ ΄- ΄ 

πίπτειν τοὺς ἵππους ὑπολαμβάνειν ἐν ταῖς στροφαῖς. τὰ 
“ 3 θὰ Χ 9 “ ὥ. “ ἃ ἊΝ Ε Ἁ 

μέντοι ορθα ταχυ ἐλαύνειν χρη οὕτω γὰρ τὸ ἀσῴφαλες 
Ἀ Ἂν ’ Φ 7) 

καὶ τὸ καλὸν θεάσεται ἡ βουλή. 

14. ἀκαδημείᾳ ΘΧ ΘΟΥΥ. ἴ.. ΤΠΔΥΡῸ Υ. 
ΤΑΌΥΙ ἀναστροφαῖς. 

14. ἐπικρότῳ] Οὐυτὴ Εᾳ: 7; 18; δι 
δεῖ δὲ καὶ ὑπολαμβάνειν ἐ ἐν ταῖς στρο- 
φαῖς---ἄλλως τε κἂν ἀπόκροτον ἢ ὀλι- 
σθηρὸν ἡ ἢ τὸ χωρίον, ,ΔοποΙαν!α8, 4] 
101 ἐπίκροτον ΓΟ ανοσδΐ, ἢ10 1 Θ 1 
νΟΟΘΔὈΌ]ατα ἐποίαν, αυοα ΥΥ ΕἸβίκ᾽α8 1ῃ 
ἀποκρότῳ τηπίδ 1 νο]α]ῦ, αὖ ΒΙσηΙΠοοί 
τὸ κάταντες, ἀδνοχιίτῃ, ἀθοϊ να 1ο- 
οατη. ογίθ. ᾶπο 5ΙσηΠΟΔΙΟΠΘΠῚ 
βϑηύθηδια ἸΟΟ] ΠαρΊιαί : ΠΘΟ ἃ ἴΠ6558 
ναοί νοοᾶῦα]ο ἐπικρότῳ, αποᾶ 1η 
ἘΠΊ ΘΥΒΆΤΩ ἀαγΆΤη (θυ ᾶθ ΒΟ πη 66- 
βισπιδῖ, πΠ}18 Πα ϊα ταύοπθ 106] 46- 
ΟἸνῚ5. δῦ 806] 1ν15. δ διηθη ΠΟ 
Θϑῦ τιϊγιαϑασθ ἸΟΟῚ γϑίϊο, 566 ἴῃ Ρ11- 
ΟΥΘ οΥῚῚ ροΐοβί ἐπίκροτον, απ|8 ὀλι- 
σθηρὸν ἡαπούατη Βαροῖ, 564 ἴῃ Ποο 
ὨΟΞίΓΟ ἀποκρότῳ νοίθτη εδβῖ, αυοά 
τεϑίτα!. (Οὐπίγα ἴῃ ῬΙαἰατοὶιὶ Βυ- 
ΤΩΘΏΘ 6. τύ, πεδίον οὔτ᾽ ἀπόκροτον καὶ 
στερεὸν, ἀλλὰ θινῶδες, Ξ5οΥΡΟπα τα 
ΘΏ860 ἐπίκροτον. ἴ,θοιιβ Ἴπυς. 7; 
27. οδύ δρροβιΐαβ δα ἢ.]. 46 Αἰῃο- 
ΠΙΘηΒΙτι5 ἃ [,.ΔοΘαδοι 0115 δα [)666- 
ἸΙατ ΟΡΡΌρΡΔ[15 : Ἵπποι τε, ὁσημέραι 
ἐξελαυνόντων τῶν ἱππέων, πρός τε τὴν 
Δεκέλειαν καταδρομὰς ποιουμένων, καὶ 
κατὰ τὴν χώραν φυλασσόντων, οἵἱ μὲν 
ἀπεχωλοῦντο ἐν γῇ ἀποκρότῳ ΠΕ καὶ 
ξυνεχῶς ταλαιπωροῦντες, οἱ δ᾽ ἐτιτρώ- 
σκοντο, ΟΌΪ εχ ᾽ν εἰβ.κ11 γί 50Γ1- 
Ὀδηαατη οϑϑοῦ ἐπικρότῳ (υἱά 1πίετ- 
51. αἀοοσοί ορύϊπιθ Ἰοοβ ΑΥὐϊβίοῦθ 5 
Η. Δ. 5, 33. 46 ἰεδύπα!ηθ τηδυῖπᾶ Οὐ 
1Π [ΘΥΤΆ Ρδγὶθηΐθ δύ 1ῃ ΒΟΙΌΘ ἄθρο- 
ὩΘηΐθΘ : τεκοῦσα δὲ κατορύττει καὶ τὸ 
ἄνω ποιεῖ ἐπίκροτον. ἴ001 οοαθχ Β. 
ἘΠ ΠΔΠΙ τηδ]6 ἐπικροτῶν ΒΟΙΙΡΟΆΠῚ 
Παθοθῖ, νβϑύβῖο δηθαθθ [,αἰϊπὰ 6Χ 
ατδεοο ἰδοία παθοί : δέ αἰθϑι9)6} ζαοὶέ 
οπηημζμηα. (ὑοά!σθβ σγϑ]αὰ] ποῃ νᾶ- 
τη. (ἀ8|6η1 Ἰοσὰπι ροβαϊῦ ΟΡ 8η1 
ΤΠ Θβδασιθ, ΟΌΙ τροίθ ἐπίκροτος (δ 
δδαᾷδ οἱ ἀυγα [βυτὰθ ΒΌΡρΘΥΠΟΙΘ αἰεῖ- 
τὰ. Ῥοΐεϑί (ϑιηθη μλ11015 Ἰοοῖ5. ἀπό- 

Οεἴουι ἀκαδημίᾳ. στροφαῖς] 

κροτος ΔΘη16 86 ἐπίκροτος τοεία 84Π1- 
Ὀ611, 1 5011 5111668 ἀΓ10165 νΘϑ ρΊ τα 
ἸπηροΒ τη α1885] ΤΘΡΘΙΠΙ. 5ΟΌΗΝ. 
Ἀθοΐβ Οὐτογῖαβ: “ Κροτητὸς, ἐπίκρο- 
τος, ἀπόκροτος, δοηΐ ἃ ρ6ὰ ΡΓὸβ 5050- 
ΠΥ ΠΊ68, οὗ 858 ἀἸδοηῦ α΄ τογτθῖη Ὀαία, 
ΠΟ ρᾶνέ, ΘΟἸΙΩΠΊΘ 4.6] 65 ἀπ5 1 οπΐ 
οτὰ. ανέό 56 αἰἴΐ λιθόστρωτος, ὁδὸς 
ἐστρωμένη λίθου, Ἡέτοασοίε : λίθοι 
κατορωρυγμένοι πρὸς ἀλλήλους, Χόπο- 
Ῥῇοῃ. Θυοϊαὰθ 165 οποναὰχ Ππ6 ἔμπ8- 
βϑῃῦ ροὶην [οιγέβ, οα π᾿ εὐδ ρὲ ἔβγα 
50 16 ρᾶνό, 58η5 Ὀθϑιοοῦρ α6 αδη- 
ΘΘΥ, 165. πηουνθηθηΐβ σα ἸΠαΙΠ]6. 10] 
Χόπορποῃ.᾽" [Ιαθπὶ ἀ6 βθαπιθηθα8 : 
“Εἰς τὸ μὴ ἀποκρούεσθαι ἀπὸ τῶν 
ἵππων. Ο εϑύ δ|η81 4} ἴαπί [116 
Βαϊναηῦ 165 τη ]Π]οὰτβΒ Μ5Θ, [ ̓ δαΐγα 
Ἰεςοη ποτε ἴδυϑιζ τῇ 5685 ἴδαχ ; ΟΔΓ 1] 
Π 6βδῦ ρΡ85 νΊσδὶ αἰ θη 586 ἰθηδηῦ Δ1η8], 
ΟἿ Π6 Ρυ15886 8Π1815 ΤΟΙ 6, αἀ6 6Π6- 
γΔ].᾽ 

ὑπτίους ἀναπεπτωκότας] ΑΙϊὰ Πυ]ὰ5 
ἴουτα]αθ Θχθιρ]α δἰ} δὰ ΤΠ68. 
ΒίΘΡΗ. ν. ᾿Αναπίπτω; Ὁ. 500 Δ. 

ἀναστροφαῖς]) Πιο αἀυοααθ στροφαῖς 
ΒΟΥ ΘΠ τη οβίθηαι θη. 7, 15: Δεῖ 
δὲ καὶ ὑπολαμβάνειν ἐν ταῖς στροφαῖς. 
Ν. δηποῖ. δὰ ἴα. 7, 14: Στροφὰς 
Θἔιαπη ῬΟΙ]]ῸΧ 1, 204, 2Ο5- 

τὰ μέντοι ὀρθὰ] ὮΙ 5᾽πη6 ἤοσχαι 
τϑοία νὰ ῬιΟΟ ΤΟΥ Ἰ1σοΐ, ἸΠΐΘΥΡΙ6- 
ἰαἴαν οι βίσιβ, Οὐδιθύδγιθ δυΐθηι 
}6᾽ αγάμα ἰοσα νουΐθηβ ὄρθια 501101] 
νοὶ. Αἰααθ ἴα, 851 τὸ ἀπόκροτον 
εϑδύ Ἰοοβ ἀθ0]1ν15, τοοΐθ ΟΡΡΟΠΘη 
τὰ ὄρθια. 5ΟΗΝ. Νραίΐγαπη ΨΘΓΌΆΠΗ. 

τὸ ἀσφαλὲς} Αρτὸβ τὸ ἀσφαλὲς 1] 
ἴαυϊ Βα ρρ]έθυ ἐν πολέμῳ, οπ ἴεΓἃ ΨΟΙ᾿ 
81Π81 δὰ ϑόπδί 18 Τηϑηοθαντθ 18 Ρ]115 
0116, 6] δϑύ Θῃ πηθπηθ ἴθ ΠῚΡ8 16 Ρ]5 
Βᾶτο ἃ [8 ΒΌΘΥΓΕ, ν᾽, Βα. 7. 17; οἵ 
ΗἸΡρ. 8, 24 : ̓Ασφαλέστατ᾽ ἂν διάγοι. 
ΟΥΒΕᾺ. 
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ΚΕΦ. Δ. 

Ἔν γε μὴν ταῖς πορείαις ἀεὶ δεῖ τὸν ἵππαρχον προνοεῖν 
ὅπως ἀναπαύῃ μὲν τῶν ἵππων τὰς ἕδρας, ἀναπαύῃ δὲ τοὺς 
ἱππέας τοῦ βαδίζειν, μέτριον μὲν ὀχοῦντα, μέτριον δὲ 
πεζοποροῦντα. τοῦ δὲ μετρίου ἐννοῶν οὐκ ἂν ἁμαρτάνοις" 
αὐτὸς γὰρ μέτρον ἕκαστος τοῦ μὴ λαθεῖν ὑπερπονοῦντας. 

ο ὅταν μέντοι ἀδήλου ὄντος εἰ πολεμίοις ἐντεύξει πορεύῃ 
ποι, κατὰ μέρος χρὴ τὰς φυλὰς ἀναπαύειν. χαλεπὸν γὰρ 

5 εἰ πᾶσι καταβεβηκόσι πλησιάσειαν οἱ πολέμιοι. καὶ ἢν 
μέν γε διὰ στενῶν ὁδῶν ἐλαύνῃς, ἀπὸ παραγγέλσεως εἰς 
κέρας ἡγητέον" ἣν δὲ πλατείαις ἐπιτυγχάνῃς ὁδοῖς, ἀπὸ 
παραγγέλσεως αὖ πλατυντέον τῆς φυλῆς ἑκάστης τὸ 
μέτωπον" ὅταν γε μὴν εἰς πεδίον ἀφικνῆσθε, ἐπὶ φάλαγ- 
γος πάσας τὰς φυλάς. ἀγαθὸν γὰρ καὶ μελέτης ἕνεκα 
ταῦτα ποιεῖν, καὶ τοῦτο ἥδιον διαπερᾶναι τὰς ὁδοὺς ποι- 

4 κίλλοντας ἱππικαῖς τάξεσι τὰς πορείας. ὅταν μέντοι ἔξω 

2. ἐντεύξει '΄. ῥγΥ. ἐντεύξῃ 1, 
τοῦθ᾽ Μ. 

1. τὰς ἕδρας) ϑαββίομθβ βαπΐ, τί 
Βα. 7. 5. Δαοοιιβαῦϊν! ὀχοῦντα---πεζο- 
ποροῦντα ΡοΥποηΐ δα ἵππαρχον. [ἃ 
ΨΘΙΟ πεζοποροῦντα ΕΥὉ δοίνιιπη ρμ6α- 
διι5 ἡποθάογο 7εροηίομι. ΒΟῊΝ, Ὑτδη- 
Β:{1ν6 51 αἸχουῦ Χοπορθοι ᾳποα αἸο1- 
{ ᾿πίγδηβι1ν6, σοηογθη πη ἴογοί 
ὀνοβατεῖν, αποα τί αἰχὶς ΧΟΠΟΡΠΟΙ 
4. 5. 8, ΡΟΙῸχ ᾿πίγαηβινθ. Απίθα 
ΒΟΥ πτη ἰοτγθῦ ρούμι τοὺς ἵππους 
τῆς ἕδρας, ὨΪΒῚ ἔδρα οδ5ϑοῖ ῥάχις, αἱ 

Ἐᾳ. 5» 5: 12, 9. 
ὑπερπονοῦντας  ᾿Παα]ΐ68. 
2. που] [πΐτα 4, 17. ποι, αποα Ὠϊο 

τεαβύυιαϊ! (ὐ  Υ 115. 
πᾶσι καταβεβηκόσι] Ὅι Η!δύ. αΥ. 5; 

4; 39; 46π| Ἰοσαπι οοηΐετύ (ὑτουῖιι8. 
8. εἰς κέρας ἡγητέον] [ἃ οεΐ ἐγοηΐθ 

δηρστιβίδ, ΔΟΎΩΪΠ6 Ιοηρο. Μ΄. ΘΟ ΠΟΙ 6γ. 
δα Ηϊβι. ὅτ. 7, 4, 23. 

ἀφικνῆσθε)] Θιηρι]αγθιη. ΠΠΊ ΘΓ ΠῚ 
δηϊοοθἀοηΐϊα αρίξατο νἱαθηίυ, 584 
νἱθ 5.4 οὖ 5. ΒΟΉΝ. ϑδεὰ Ἰρϑαιῃ 
αυοά 111Ὸ εϑὲ ἐλαύνητε Ροβύ ἐλαύνῃς 
εἴ ἐπιτυγχάνῃς ὩΟΘῚ ΓΤΠΪΠ115 ΙὨΪΓΓΩ 
αύδτη ἢϊς ἀφικνῆσθε, αυοα οἵδ] νἱχ εχ 
ἀφικνῇ οὖ νΘΙΌῚ ἴῃ σθαι (ΕΒ: 6 η015 ἴοΥ- 

παστιξῦτος τὰς ΓΘΟΠΟΪΔΑνΠΒ. 
ποι] Γ[ΔΡὈΥΪ που. 4. τοῦτο] 

[10τ] διαπεράναντας. 

τη δίίοηρ σοηῆείιτη οϑί, σου νϑὺ- 

Ὀαπη Ὁ] απο ἀοβιἀθγδίαν. οατὴ ἐπὶ 
φάλαγγος ΠΟ] Προπαπη, 404 νοΓ- 
Ῥυτῃ ροπάθαῦ οχ ΟἸΉ]550 νΟΥΌ]1, 46 
αιο ν. δηποῦ. βεη. '86α συϑιι8. ρΡ]α- 
ΤΆΪ]65 11108 ὑποῦαν εἰώθατε 3, 12. 

πάσας τὰς φυλάς] [366856 νΕΥΌτιΠη 
8]1Ια 06, ΧΘΠΟΡΒΠΟΙΙΙ ἴῃ ΒἸτΩ111 ΤῈ πι581- 
Ραΐατα, γε] καταστατέον, αἱ [,Θ0η- 
ΟἸανιαβ, ν6] ἀκτέον, τιὖὸ Ζουπιιι5, ἴῃ 
Δρουίο εϑῇ. δ διϑικιθ οχ ΒαρουοΥΙ- 
05 πλατυντέον Υθροίθ πη 6586 66Π- 
581 : Πποα νοΥθυτη οὐ! Γη81 σοτητηο 8 
Δα θογθῦασ, ααοα ἰδῖηθ ΠΟῚ Ραΐο, 
ΔΠΊΘΗ8 [Δ ΠΊ6 οββϑῦ ἃ σοποϊηηϊίαΐα οτα- 
ΤἸΟΏΪΒ, αᾶπὰ ἴῃ ΡΥΓΩΪΒ Βοααϊίαν Χο- 
ΠΟΡΠΟΠΗ, ΨΘΡΌΪ ῬΓΟΡΙΙ δὰ ἰδγίατη 
ΤΠΘΙ ΤΠ ΓΘίθυΘ ΑἹ οτηϊβϑιο. ΘΟΌΗΝ, 
ΞΕΙΏΡΕΙ ΧοΠΟΡΠΟη ἐπὶ φάλαγγος σο0η- 
Ἰαππρὶ σατῃ γο 15 ἄγειν ν6] καθιστά- 
ναι, γίγνεσθαι, τάττεσθαι. 
τοῦτο] ον ΘΠ ἀπ νι ἀοίαν οὕτως. 
διαπερᾶναι τὰς ὁδοὺς] ΡΙαΐῖο Ιμερ. τ: 

Ρ. 625 Β: Τὴν ὁδὸν οὕτω μετὰ ῥᾳστώ- 
νης διαπερᾶναι. Διαπερᾶν 6Χ ΟΡ[ΪΠΙΟ 
ΒΟ τη δηποίδί (ΠΟΣΊ 5. 
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δόστε, 

τῶν ὁδῶν διὰ δυσχωριῶν ἐλαύνητε, μάλα χρήσιμον καὶ ἐν 
πολεμίᾳ καὶ ἐν φιλίᾳ προελαύνειν τῆς φυλῆς ἐ ἑκάστης τῶν 
ὑπηρετῶν οἵτινες, ἣν ἀπόροις νάπαις ἐντυγχάνωσι, παριόν- 
τες ἐπὶ τὰ εὔπορα δηλώσουσι τοῖς ἱππεῦσιν ἡ χρῇ τὴν 

δ ἔλασιν ποιεῖσθαι, ὡς μὴ ὅλαι αἱ τάξεις πλανῶνται. ἣν δ᾽ 

ἐν ἐπικινδύνῳ ἐλαύνητέ που, φρονίμου ὃ ἱππάρχου τὸ τῶν 
προοόδων ἀλλοὺυς προόδους διερευνωμένους προηγεῖσθαι: 
τὸ γὰρ ὡς ἐκ πλείστου προαισθάνεσθαι πολεμίων χρή- 
σιμὸν καὶ πρὸς τὸ ἐπιθέσθαι καὶ πρὸς τὸ φυλάξασθαι, 
καὶ τὸ ἀναμένειν δὲ ἐπὶ ταῖς διαβάσεσιν, ὡς μὴ κατα- 
κόπτωσι τοὺς ἵππους οἱ τελευταῖοι τὸν ἡγεμόνα διώκοντες. Ἶ 
ἴσασι μὲν οὖν ταῦτα σχεδὸν πάντες, καρτερεῖν δ᾽ ἐπιμελό- 
μενοι οὐ πολλοὶ ἐθέλουσι. 

ὥστ, “0. 

Ἂς 

ἐσ ς, τ συ δκον τρις ς 

6 [ΤΠροσήκει δὲ ἱππα τι ἐν εἰρήνη ἐπιμεμελῆσθαι ὃ ροση εἱππάρχῳ ἐτι ἐν εἰρήνῃ ἐπιμεμελὴ πὼς 
3 7) Ψ “Ὁ ’ὔ ὡς “ Μ ’ δ) 

ἐμπείρως ἔξει τ τῆς τε πολεμίας καὶ τῆς φιλίας χώρας" ἣν 
δ᾽ ἄρα αὐτὸς ἀπ εἰρως ἔχ Χῇ» τῶν ἄλλων γε δὴ τοὺς ἐπιστη- 
μονεστάτους ἑκάστων τόπων παραλαμβάνειν. πολὺ γὰρ 

᾽ὔ ς ’ φ 9 Α Α Ν σι Ἃ ἐᾷ Ἀ 

διαφέρει ἡγούμενος ὁ εἰδὼς τὰς ὁδους τοῦ μὴ εἰδότος, καὶ 
5 ,ὔ δ 7 ε 9 Νὴ ἃ ’ ΄. Ἃ 

ἐπιβουλεύων δὲ πολεμίοις ὁ εἰδὼς τοὺς τόοποὺυς τοῦ μὴ 
5.7 νας ,ὕ Ν 7, ᾿ κ᾿ , 

7 εἰδότος πολὺ διαφέρει. καὶ κατασκόπων δὲ πρὶν πόλεμον 
53 “ ’ 7 », Π 
εἶναι δεῖ μεμεληκέναι ὅπως ἐσονταῖ καὶ ἐκ πόλεων ἀμφο- 
τέροις φιλίων καὶ ἐξ ε ἐμπόρων᾽ πᾶσαι "γὰρ αἱ πόλεις τοὺς 
εἰσάγοντάς τι ἀεὶ ὡς εὐμενεῖς δέχονται' καὶ ψευδαυτό- 

8 μολοι δ᾽ ἔστιν ὅτε χρήσιμον. οὐ μέντοι τοῖς γε κατα- 
(4 ΄σ- “ “ ΡῚ “ Ξ 3 Ὁ ΟΝ, ὃ 

σκοποις δεῖ ποτε πιστεύοντα φυλακῆς ἀμελεῖν, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
γ ’ Χ ΩΨ “Ν χ ᾽ὔ 

οὕτω κατεσκευάσθαι χρὴ ὥσπερ ἢν ἤξοντες εἰσηγγελμένοι 

4. δυσχωρίων ἴ,. ΄. δυσχωρίας Ν. δυσχωρίαν Μ. δυσχωριῶν δΙΘΡΠδηϊδπᾶ. 
ἔλασιν] ΤΔΌΥ] ἐλασίαν. δ᾽ ἐν ἐπικινδύνῳ) 101] δὲ νΕ] δ᾽ ἐπικινδύνων. 
τὸ γὰρ---προαισθάνεσθαι δια αϊΐ ψαὔοαπυδ (του. 6. “ἐπιμελεῖσθαι {Υ. 
ἐπιμελῆσθαι Νί. ἐπιμεμελῆσθαι Α.Ν. πολὺ] [ΑΌΥ] πάνυ. ΤΑΡΥῚ ὁ 
ἡγούμενος εἰδώς. 7. μεμεληκέναι ϑίαρῃπθπθδ. [1011 μεμελετηκέναι. 

ἥξοντες δορηθηι5. [ΔὈΤῚ ἥξαντες, ἴ,.. αὐἸάθιη ΘΟΥΤ. 

4. ἔλασιν] ΑἸΙΕπατα Ὁ πᾶς δεΐδίβ προόδων) Οἱ ΒΌΡΓΙΑΊΙ, 25, πρόδρο- 
[οττηδῖη ἐλασίαν Ὠοΐαν!] δα ἼΠπε65. δίθ- μοι. 
Ῥμδηϊ. ὅῖο Ἰηΐθυ ἀπελασία εὖ ἀπέλα- 6. πάνυ] ϑουροπάστη πολὺ, αὖ 56- 
σις νατϊδηῦ 1101] ᾿ΐγια. Μ. ν. ᾿Αφόρ- 
διον. Νοο ὑποῖαγ αποα ῬΟΙ]ὰΧ 1, 200, 
Ῥοπὶῦ ἔλασιν καὶ ἐλασίαν, αὖ ἐξελασία 
δβδί δρᾶ Ρο]υ ὈἸπη1. 

5. ποῖ ῬΟΙ8 α8π που ροΒοϊύ ἐπί. 
64 βου] θη απ) ἢν δ᾽ ἐν ἐπικινδύνῳ, αἱ 
σοηἤἾθοὶ δα 165. δίβρῃ.ν. ᾿Επικίνδυνος. 

ααϊύαν οὖ σΟΠΒίΔΉΓΕΥ ΧοπόρΒοη Οὐ 
8.115 ααϊθ θυ! ἀϊοῖς πολὺ, πλέον, 
πλεῖστον, μέγα, τοσοῦτον διαφέρειν, 
Πυπαυϑηη ΟἸΠῚ δάνοι 1. 1)οιπάβ 
ΒουΙ θοπατιη ἔα! ἡγούμενος ὁ εἰδὼς, 
πὖ βΒοαυϊίπι ὁ εἰδὼς τοὺς τόπους. 
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ΣΙ Λ ΔΝ ἐ 7] Ν Ν “ὉΟὃ ““ Ν 53 ε ᾽ὔ 

ὦσιν οἱ πολέμιοι. καὶ γὰρ ἢν πάνυ πιστοὶ ὦσιν οἱ κατα- 
Ν » “ ᾽ ’ ΑΙ Ν Ν » 

σκοποι, χαλεπὸν ἐν καιρῷ απαγγεέλλειν᾽ πολλὰ γὰρ ἐν 
λέ χ ἐμπόδια συμπίπτει. τάς γε μὴ ξα Ν ῃ 9 πολέμῳ τὰ ἐμποδι μ : ς γε μὴν ἐξαγωγὰς τοῦ 

1οΟ 

1 

Τ2 

ε -“ι δ Ἃ ε » 3 7, ἈΠ χη νόμον 

ἱππικοῦ ἧττον ἂν οἱ πολέμιοι αἰσθάνοιντο, εἰ ἀπὸ παραγ - 
, “ ἈΔΟῚ ει ἊΝ ’ “Ὁδὃ Χ “ον 

γέλσεως γίγνοιντο μᾶλλον ἢ ὑπὸ κήρυκος ἢ ἀπὸ προγραφῆς. 
5 Ν 53 Ν ἐν δὴν σι Ν ,ὔ 5 ᾿ Χ 

ἀγαθὸν οὖν καὶ πρὸς τῷ διὰ παραγγέλσεως ἐξάγειν τὸ δεκα- 
΄' ΄ Ὗ ᾿Ξ ΄, 7 

δάρχους καθιστάναι, καὶ τοῖς δεκαδάρχοις πεμπαδάρχους, 
9 7 Ψ { ᾽ν , 

ἵν ὡς ἐλαχίστοις ἕκαστος παραγγέλλῃ᾽ καὶ τὸ μέτωπον 
Ἁ » ᾽7ὔ “ΔΟδ “ ’, ’ Ἃ 

δὲ οὕτω μηκύνοιεν ἂν τῆς τάξεως ἀταράκτως οἱ πεμπά- 
΄ ς , ’, Χ » Υ δ 

δαρχοι παράγοντες, ὅποτε τούτου καιρὸς εἴη. ὅταν γε μὴν 
τς 7ὔ Ν Ἁ -“ δὰ Ν 

προφυλαττειν δέη, ἐγὼ μὲν ἀεὶ ἐπαινῶ τὰς κρυπτὰς σκο- 
ζά ᾿ς ξ ΓΑΙ͂ΘΝΕ 4 ν τοί σ,, ἊΝ “ Ἕ 

πᾶς τε καὶ φυλακὰς" οὕτω γὰρ ἅμα μὲν τῶν φίλων 
7 ἰχ Ἂ “- , 

φυλακαὶ γίγνονται, ἅμα δὲ τοῖς πολεμίοις ἐνέδραι κατα- 
» Ἁ ’ 

σκευάζονται. καὶ αὐτοὶ μὲν δυσεπιβουλευτότεροί εἰσιν 
3 σ δ. “ ἃ , 7 Χ Ἂν 

ἀφανεῖς ὄντες, τοῖς δὲ πολεμίοις φοβερώτεροι. τὸ γαρ 
ἄν. ᾿ “ 3 7 . Ὁ 3 ΦΌΣΩΝ Ἶ,ς ἴς ͵ 

εἰδέναι μὲν ὅτι εἰσί που φυλακαὶ, ὅπου δ᾽ εἰσὶ καὶ ὁπόσοι 
Χ » ΄σ ω Ἃ ᾽ὔ Χ 

μὴ εἰδέναι, τοῦτο θαρρεῖν μὲν κωλύει τοὺς πολεμίους, ὑπο- 
΄ Ν ΄ ’ Ν « λ , 

πτεύειν δὲ ἀναγκάζει πάντα τὰ χωρία αἱ δὲ φανεραὶ 
Ἂν Ἂς 7 Ἂς ἊΝ Χ Ν Ν » ἴω 27) 

φυλακαὶ δῆλα ἔχουσι καὶ τὰ δεινὰ καὶ τὰ εὐθαρσῆ. ἔτι 

9. ὑπὸ] ἀπὸ Ϊ,. εἰ ἀπὸ Α.ΜΟΝ. πρὸς ἴ,... Οὐείει! τὸ πρός. τοῖς] 
ΤΛ0Τ] τοῖς τε. δεκαδάρχοις] δεκάρχοις Υ. πεμπαδάρχους] πεμ- 
παδάρχας ΜΝ -Ὗ. πενταδάρχας Δ. πεντάδαρχας Ν., ᾿άθηηα 8 ΠηΟΧ πεντάδαρχοι, 
Β66 τηδῦρ' πα. οὕτω (ὐτογῖαβΒ. [ΔΌΥῚ ὅπως. το. προφυλάττειν 
διθρπαηΐαπα. [ΔΌ01] προσφυλάττειν. σκοπάς] ἸΛΌΥΪ σκοπιάς. 11. ὅὁπό- 
σοι] ΔὈτὶ ὁπόσαι. 

8. συμπίπτει] Πίος ρειϊΐον δία 
ἐμπίπτειν εἷς αϊοίπη ν. ἴῃ ΤΠ68. 
ΒΡ ΔΗ]. 

9. ἀπὸ παραγγέλσεως) ὅ1᾽6Ἢ οϑ8 ἀπὸ 
παραγγέλσεως πορευόμενοι ΑΠΔΌ. 4; 
1,4. ΞΟΗΝ 

ἀπὸ κήρυκος] ὑπὸ κήρυκος ΟΟὈοία8 
Ρ. 796. 

καὶ τοῖς] Τ,ΘΟΠΟΙαν 5 καὶ σὺν τοῖς, 
αὐοαὰ νερὰπὶ ραΐο, ὨΪδ1] ἐπὶ τη8]15. 
5ΟΗΝ. 

τε] Τ6]θτα τηϑ]ὰὶ αὐδτὴ δὲ ΒΟΥ 676, 
πὖ (ὑαβίδ]1ο. 

πεμπαδάρχους] πεμπάδαρχοι ΟΥΤΟΡ. 
ΒΡ ἘΞ ΟΣ 15): 2. 2: 0: τὸ. τί, πὖῦ πεμπᾶς 
Ηϊβυ. τ. 7. 2.6. ΒΟΗΝ. 

παράγοντες οάδτῃ νοΥΌ0 ἴῃ δ θην 
ΤΘ αὐϊαν ἴῃ ΑΠΑΡ 881 4, 6. 6, εὐ Ογτορ. 
5. Ὁ. ΘΗΝ. ΥἹ Τηθοσ. 

1Ο. σκοπὰς] σκοπιὰς, οἴϊ8π| ΟὐὙτορ. 

3, 2, 11, 1Παύαπη 1ῃ ἀοίθιο 8, ΟΟΥ- 
ΤΟΧΘΙΔΏ 868 765. Θίθρηδηι ἴῃ ν. 
Ῥ. 4290 Α. 

11. ὅπου δ᾽ εἰσὶ καὶ ὁπόσαι] ὁπόσοι 
τ ϑοταΙ, αὖ 8α φύλακας τοίογαίαν 511- 
σα ]τατη φυλακῶν. ΑΠΔΌ. 7, 2, 18: 
Ὅπως οἱ μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο ἐν 
τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου 
εἶεν. ΙΧ δπίτη Πῖο ὁπόσαι ΒοΙΊΡύαστιΒ 
[1556 νἹἀθίαν Χοπορποη, πὖ 5]ηριι- 
ἸΑΥ], ἈὉῚ πα}1ὰ οϑί διηθισιίαβ, Η1ϑύ. 
Οτ. 2, 4, 8: Φάσκοντες εἰδέναι βού- 
λεσθαι πόσοι εἶεν καὶ πόσης φυλακῆς 
προσδεήσοιντο. 

ἔχουσι καὶ τὰ δεινὰ] (ὑδτιογα 18 1π- 
ἰεγργοίαίι : ρουΐαβ Ὠδ θη ἴδπῈ ἴοτ- 
ΤΟΣΊΒ ΠΠδ1η ΟΠ ΔΘ ΠΕ186 οθιι885. ὟΥ 618- 
Κααθ τὰ εὐθαρσῆ Ἰἰηϊεγργείαϊγ απι86 
ῬΟΠΟ δηϊπη0 6586 βδιηϑδηΐ, σοιηραῦαΐο 
Ιοόο Ηἰβι. ατ. ό, 5», 32. ΞΟΗΝ. 
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δὲ κ λ Ν “ὕ᾿ Ν δ » «“7 Ν - - 

ἐ τῷ μὲν κρυπτὰς ἔχοντι φυλακὰς ἐξέσται μὲν φανεροῖς 
5 ’ὔ 32) “ ΄ γ4 σ΄ 

ολίγοις ἔμπροσθεν τῶν κρυπτῶν φυλαττοντα πειρᾶσθαι 
Χ " ἐᾷ ΄ 3 Ν ᾿ 

τοὺς πολεμίους εἰς ἐνέδρας ὑπάγειν. ἀγρευτικὸν δὲ καὶ 
,," “ “- δ, “ "7" Ψ 4 

ὁπίσθεν τῶν κρυπτῶν ἄλλοις φανεροῖς ἐστιν ὅτε φυλατ- 
Ν ΄- Ν Χ σι 7 ς 7 

τειν καὶ τοῦτο γὰρ ἐξαπατητικὸν τῶν πολεμίων ὁμοίως 
“- ΄ 9 ΄, 93 Ν Χ ’, γ΄ 

τῷ προσθεν εἰρημένῳ. ἀλλὰ “μὴν φρονίμου γε ἄρχοντος 
ἊΝ ’ ε [σ᾽ ΓῚ 

καὶ τὸ μήποτε κινδυνεύειν ἑκόντα, πλὴν ὅπου ἂν προδη- 
φ᾽ ν - Ω “ , Ν δος ω δ 

λον ἢ ὅτι πλεῖον ἕξει τῶν πολεμίων" τὸ δὲ ὑπηρετεῖν τὰ 
ὔ - 7 “ ἢ τα 77 

ἥδιστα τοῖς πολεμίοις προδοσία τῶν συμμάχων δικαίως 
“δ ΄- Ὁ 3 7 7 “- ἃ Ν ἊΝ » “ 

ἂν μᾶλλον ἢ ἀνδρεία κρίνοιτο. σώφρον δὲ καὶ τὸ ἐκεῖσε 
ε εκ ᾽ δὰ κ χ κ 53 Χ , 
ὁρμᾶν ὅπου ἂν ἀσθενῆ τὰ τῶν πολεμίων ἢ, κἂν πρόσω 

ἈΝ ᾽ “ ’ ἉΝῬ 

ὄντα τυγχάνῃ. τὸ γὰρ σφοδρα πονῆσαι ἀκινδυνότερον ἢ 
πρὸς τοὺς κρείττους ἀγωνίζεσθαι. ἢν δέ πῃ εἰς μέσον 
φιλίων τειχέων εἰσίωσιν οἱ πολέμιοι, κἂν πολὺ κρείττους 
», Ν ἀπ δ » ΠΕ - ΄, Ἂ ΄, 
ὄντες, καλὸν μὲν ἐντεῦθεν ἐπιχειρεῖν ὁποτέρωθι ἂν λελη- 

Ν δ Ἁ Νατς, χ 3 ’, “ δ 

θῃς παρών, καλὸν δὲ καὶ ἅμα ἀμφοτέρωθεν. ὅταν γὰρ 
οἱ ἕτεροι ἀποχωρῶσιν, οἱ ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα ἐλαύνοντες 
ταράττοιεν μὲν ἂν τοὺς πολεμίους, σώζοιεν δ᾽ ἂν τοὺς 
φίλους. 

δὰ ΄- γ ’ » Φ 3 7ὔ 9 Ὲ 

τὰ τῶν πολεμίων πάλαι εἰρηται ὡς ἀγαθὸν ἐστιν 

καὶ τὸ μὲν διὰ κατασκόπων πειρᾶσθαι εἰδέναι 
3 Χ 

ἐγὼ 
Ἀ ᾽’ὔὕ 329) 7 3 Ν ΟΝ σ΄. ΑΥ 

δὲ πάντων ἄριστον νομίζω εἶναι τὸ αὑτὸν πειρᾶσθαι, ἣν 

12. φανεροῖς ἱ,ΘΟΠΟΪΑν 15. 
χων Υ. ξυμμάχων ἴ,. 

12. ἐξέσται) ἔξεστι (ὑοὈοίτιβ Ρ- 706. 

12. συμμάχων] ἔπαυϊξα5 βιτηὰ] ρασ- 
Ὡδηΐθθ, Οοτητη ΠΟ πο5 Ἰηὐουρυθύα! Γ 
ὙΥ οἰβκιαθ. 5ΟΗΝ. 

14. ὅπου ἂν. ἀσθενῆ τὰ τῶν πολε- 
μίων ἢ) Ο᾽ εβι-ἃ-αἴτα ὅπου ἂν ἀσθενεῖς 
ὦσιν οἱ πολέμιοι, σοτηπη6 ΟὙΤΟΡ. 2; 2; 
6: Ἢν γὰρ φθάσωμεν ἄνω γενόμενοι, 
οὐδὲν τὰ τῶν πολεμίων δυνήσεται, ὅδ] 
ΠΟΙῚΒ ΘΈΘΏΟΠΒ 165 ῬΥΘΙΏΪΘΥΒ ἰα Ὠδα ΘΌΓ, 
165 ΘΠ ΠΘΠΊΪΒ Π6 ῬΡΟΙΙΤΟΙΐ ΤΊΘῊ [Δ1Υ6. 
Οη αἱΐ τὰ τῶν πολεμίων ῬΟῸΓ οἱ πολέ- 
μίοι, τὰ τῶν θεῶν Ῥου! οἱ θεοὶ, τὰ τῆς 
τύχης ῬοΟυΓ ἡ τύχη. ΟΒΕΗ. Οἷὴ 
τη]ία Δ α1Ὁ ΘΧοιηρ]8 ΘΟΡΠΟΟ}15 οἱ Ρ]ὰ- 
1018. 

15. εἰς μέσον φιλίων τειχέων] Προΐθα 
ΠΤ Θοποϊανῖιβ: “ ἀαΟα81 τηθα]ᾶ8. ἸΠΤΘΥ 
ΤΑΙ] ΠΟΠ 65 οὖ οαβίθ!!α ὑπουπη Ρ6Π6- 
ἰγανουϊηΐ Πποβίθϑ. Ρτγδθίοσθα εἰς τὸ 
μέσον τηδ]ϊτη, αὖ οβϑύ ἴῃ ΟΥΤΌΡ. 3; 2; 

φανερὸς ἴ.., (ὑείοτ! φανερῶς. 
ἀνδρεία Μ. 

18. συμμά- 
ἀνδρία ἴ,. 15- εἰς] ἐς ΔΙΝ.: 

7: "Ἔλεξεν ὧδέ πως εἰς τὸ μέσον τῶν 
ταξιαρχῶν καὶ λοχαγῶν καὶ πάντων, 
οὺς ἐτίμα, ἴ. 6. αἰχ!ῦ 5ἴδη8 τη θα τι8 
Ιηἴογ. ἴῃ ΑπδὮΒ8Ι 2, 4, 1: Ὡς ἐν 
μέσῳ ἀποληφθῆτε τοῦ -ποταμοῦ καὶ 
τῆς διώρυχος, Ποοὺ συϊάθηη ᾿πίργριθ- 
[ΔἸ ἐν μέσῳ Ἰπῖγαι ἤπνπαη οὖ 68η8- 
θα : 864 εἰς μέσον τειχέων εἰσιέναι 
ἴΙᾶθο πϑθπῖοὸ Ἕατϑθοθ ἀοοίαβ αἰχϑυῖ 
ῬΙῸ ἰηίγατθ τηθα]ὰ οαβίθα. 5ΟΗΝ. 
Ἠρδοῖθ πᾶθο οπιηΐδ ΟἹ ἴπι1 51Πη6 81- 
ὕϊοθ]ο, ἈὈῚ πα οἴῃ! ἸοααπιηΓ 5611Ρ- 
ἴΟ168. 

τειχέων) ὅῖ΄ο Αρεαβ. 1, 22, 81101 ρ]6- 
ΤΠ] 6 τειχῶν. ἴπ αὰοὸ ΠῚ ΠΟΙ 
ΤΩΪΉτι5 [8116 γ6 ν᾽ ἀθηΐαν ααδτη ἴῃ ἀνθῶν 
γε η. 5» 5» οὕ ἴῃ βελῶν εἴ κερδῶν, 46 
αὖὸ 86] Ογτορ. 5:.2; 58: 8:1. 5 
(ὐΟΠΊτθηΐ. 1, 2, 22. 

τό. αὐτὸν] ΗΙρΡΡΑΙΟΠ Πα. 
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ΘΥΥΡῚ Υ: 110 

ἢ πόθεν ἐξ ἀσφαλοῦς, θεώμενον τοὺς πολεμίους ἀθρεῖν. 
ἣν τι ἁμαρτάνωσι. καὶ τὸ μὲν κλαπῆναι δυνατὸν πέμπειν 
χρὴ τοὺς ἐπιτηδείους κλέψοντας, τὸ δ᾽ ἁρπασθῆναι ἐγχω- 
ροῦν ἐφιέναι τοὺς ἁρπάσοντας. ἢν δὲ πορευομένων ποι 
τῶν πολεμίων ἀπαρτᾶταί τι ἀσθενέστερον τῆς αὑτοῦ 
δυνάμεως ἢ θαρροῦν ἀποσκεδαννύηται, οὐδὲ ταῦτα χρὴ 

7 ’, “ Υ͂ ἊΝ Ε ’ 

λανθάνειν. ἀεὶ μέντοι τῷ ἰσχυροτέρῳ τὸ ἀσθενέστερον 
΄“΄'.- ἈἉ Υ̓ ’ὔ Ἁ ΄ ΄ι 

θηρᾶν. δυνατὸν δὲ προσέχοντι τὸν νοῦν ταῦτα καταμαν- 
θά 3 Ν ᾿ ᾿ ’ὔ » θ “ θΘ ͵ 

ἄνειν, ἐπεὶ καὶ τὰ βραχυγνωμονέστερα ἀνθρώπου θηριᾶ 
“ Ε , ἈΠ ΤᾺΝ ἘΦ Ὡς ΤᾺ ὔ 

οἵ τε ἵκτινοι δύνανται ὃ ἂν ἀφύλακτον ἡ ἀφαρπάσαντες 
᾽ δ» ᾿ » “ Ν ΄ Ν ε , ν 

εἰς τὸ ἀσφαλές ἀποχωρεῖν πρὶν ληφθῆναι, καὶ οἱ λύκοι δὲ 
“κ ᾽ ᾽ὔ “ ᾽ὔ 9 “. 

τὰ τε ἐρημούμενα φυλακῆς ἀγρεύουσι καὶ τὰ ἐν τοῖς δυσο- 
ράτοις κλέπτουσι, κἂν μεταθέων γέ τις ἐπιγίγνηται κύων, 
ἢν μὲν ἥττων ἢ, τούτῳ ἐπιτίθεται ἣν δὲ κρείττων, ἀπο- 
σφάξας ὅτι ἂν ἔχη ἀποχωρεῖ. ὅταν δέ γε φυλακῆς κατα- 

,ὔ , ΄ - Ν ἜΝ ΄ 
φρονήσωσι λύκοι, τάξαντες ἑαυτῶν τοὺς μὲν ἀπελαύνειν 

Χ Χ Χ ᾿ ε ΄’ “ » “ ’ 

τὴν φυλακὴν, τοὺς δὲ ἁρπάζειν, οὕτω τἀπιτήδεια πορί- 
ὦνται. 

17. τῷ Δα α1Ὸ (ὐαβίδ]ο. 
τήδεια] [ΔΡτὶ τὰ ἐπιτήδεια. 

17. κλαπῆναι, ἁρπασθῆναι (88 τηοίϑ, 
κλέπτειν, ἁρπάζειν, Θη ΡαΙηϊαηί ἀθ 18 
ΘΌΘΙΥΘ, 5᾿ΔΡΡΙ]Ἰατιθηῦ ἃ ἰουῦ ο6 ἀοηί 
ΟΠ 5 ἘΠΩΡΔΙΕ ΡΔΥ Τι56 Οἵἷά ΡΥ ἴογοδ. 
ΑἸΠΒῚ οα αἱἷΐ κλέπτειν τὴν διάβασιν, 
τὰς ἐξόδους, κλέπτειν ὄρος, γέφυραν, 
φυλακὰς, οδοαηιοίον ἀπ ἀόβ]ό, πη ρ85- 

“ Β806, [186 Παπίθαν, ὰΠ Ροηΐ, τη ρΡοϑβίε, 

ὍπῸ σταπηῆδθ σαγᾶθ. Εῤ ἁρπάζειν, Ἰογ8- 
αα ὍΠ Θηϊὸνα τη ροβιίοη οα πη αέ- 
1δοποιηθηΐ 6 γίνε ἔοστοθ. ΟΕ. 

ἁρπάσοντας) ἘΔΊ]ΟΥ6 ἔοτίδββα ΠΠΌΤῸΒ 
δα] δοῦν 0 ΔΘ γαηΐθβ ρο᾿ κλέψοντας 
ΑἸχὶ δὰ Οὑτσορ. 7; 2, 5. ΠῚ ἁρπασό- 
μενοι. 

τῆς αὐτοῦ δυνάμεως] ἴ)6 ῬΓΟΠΟΙΏΪΠΘ 
τα ΠΟ]]οοαίο ΑἸχΙ δα Ουὐτορ. 3, 2, 27. 
Ηϊς σαυτοῦ (ὐγοεταδβ, τ τοῖς σαυτοῦ 
στρατιώταις ὕντορ. 1. Αἰυοὰ τοξεγθη- 
ἄστη ἴοτοῦ δὰ λελήθης 5. 15. δεα 
τΤαϑηϊΐοϑίο βου θθπάπτη αὑτοῦ, αποά 
φοπἸπηροπάσπη οἰπὶ ἀπαρτᾶται, 6 
40 5ῖ5 ροβιῖΐο, αὖ ἰάθη 5810 αυοάᾶ 
ἀποσπᾶσθαι, αἰχὶ δῇ Θερῃαπυχῃ Ρ. 
1209 Δ. ϑυδαοδί δαΐθη Χοπορἤοι 
τὖ 411 ΠῚ 6 ΟἸ ΠΟΥ ἢ} ραν ου] Δ πὶ Πο- 

θηρᾶν ὥϑίορμδητιβ. 

θηρίων γε μὴν δυναμένων τὰ τοιαῦτα φρονίμως 

19. τάπι- ΓΑΌτὶ θηρῶν. 

ΒΕΠΤη δαοχιαίιγ, Ποὺ ἔδοϊαί νδ]] ἀἸΟΥἹ 
ΤΉΔΠ1. 

τ8. ἴκτινοι] ἤππης δοσθηΐαπι ργΟὈαΐ 
ἹΠεορποβί. δη. ρΡ. 67, 17. ΟἸΟΘτΟΌ. 
δη. ν0}.1, Ρ. 278, 26, ἰκτῖνος Ητο- 
αἀἴδηαβ. Ῥοϑί ἴκτινοι βχο 1588 ραῖο καὶ 
αἱ ἀλώπεκες, 488 ΟΠ 1115 ΘΟΠΪ]αΠΡῚΣ 
Αὐ θη] οΥ. 4: δύ, Ῥ- 508: Τὰ ἁρπά- 
ζοντα φανερῶς, ὡς ἱέραξ καὶ λύκος, τὰ 
δὲ ἁρπάζοντα μὲν, οὐ φανερῶς δὲ, ὡς 
ἴκτινος καὶ ἀλώπηξ, δ τηϊτ ἢ 51 Οἵη}- 
Βουιῦ Χοποόρῆοη. [16 ἀθιημ δρΐθ 
Βϑαπδίαγ καὶ οἱ λύκοι δέ. 

190. ἀποχωρεῖ] Μιτα οβί νυ! 
ΠΌΤΟΥ. Ρ]ΌΓΔ]15 δηξθοβαϊΌ οὐ βθαπ|- 
[ΓΙ 51 Πρ] ΔΤ τα τηθήϊατη. ΕΔ01115 48|- 
ἄδιη οὐδῦ τηπίαϊ!ο νΘΥΌῚ] ἐπιτίθεται ἴῃ 
ἐπιτίθενται, νἹΟΙΘΏΓΙΟΥ Ῥᾶι]0 Δ᾽ ΓΘ Υ11|5 
ἀποχωρεῖ ἴῃ ἀποχωροῦσιν. ΒΟΗΝ. 
ὙΠ ΜΝ ῈΠῚ π᾿ 8) ΟΠ] ἢ: ΝΠ πΟ ατῸ- 
ἴμστη α6 Ϊὰρο ἀποσφάξας σου 5. πλτι- 
ἰαὈαΐ τη ἀποσπάσας. 

καταφρονήσωσι] {70 πορ]Ισ ΠΟΥ τη 
γ6] ἸΠΗΙτηϊογθπὶ οαβέοαιατη. Πομἑμπῖμι 
οοὨζοταβουηί. 5Ο6ΗΝ. 
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ἣ ζ θ - » » θ ΄ ΩΣ 5, ἫΝ 7, 
ῃζεσθαι, πῶς οὐκ ἀνθρωπὸν γε ὄντα εἰκὸς σοφώτερον 

Ζ , Ὰ Ν 3. ΠΝ μ ξνῸ9 3 ’ 
τούτων φαίνεσθαι ἃ καὶ αὐτὰ τέχνῃ ὑπ ἀνθρώπου 
ε { 

αλίσκεται: 

ΚΕΦ, "αὶ 
3 ΄“΄.͵7ὔ Ν 9 ’ ς ΄“ ΕῚ Ἁ 3 ’ὔ “ἋΟ 

ΚΚακεῖνο γε μὴν εἰδέναι ἱππικοῦ ἀνδρος, ἐκ ποσου ἂν 
ΩΦ Ν Φ Ἀ 3 ε ΄ ΄- ΝΟ Ψ ΄- 

ἵππος πεζὸν ἕλοι καὶ ἐξ ὁπόσου βραδεῖς ἂν ἵπποι ταχεῖς 
τ ν γ. - χ κ᾿ , ὔ » 
ἀποφυγοιεν. ἱππαρχικὸν δὲ καὶ χωρία γιγνώσκειν ἐνθα 

Ν 7 ε 4 7 “ « ΟΝ 

πεζοὶ κρείττους ἱππέων καὶ ἔνθα πεζῶν κρείττους ἱππῆς. 
δὴ Ν Χ 5 ὧν -“ Χ Ἁ [4 

χρὴ δὲ μηχανητικὸν εἶναι καὶ τοῦ πολλοὺς μὲν φαίνεσθαι 
ἃ 3 , ε 4 ζ 5 95 ζ Χ ὃν ἈΝ 

τοὺς ολίγους ἱἵππεας, παλιν δ᾽ ολίγους τοὺς πολλοῦυς, καὶ 
“ σι ’ Ἁ ΄“ ’ Ἁ “ Ν 

τοῦ δοκεῖν παροντα μὲν ἀπεῖναι, ἀπόντα δὲ παρεῖναι, καὶ 
“ Χ ἃ ΄- ,ὕ ,, ,ὔ , 

τοῦ μὴ τὰ τῶν πολεμίων μόνον κλέπτειν ἐπίστασθαι, 
9 ἃ Ν ἃ ς “.- Υ͂ 4 ͵ 5 3 

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας ἅμα κλέπτοντα ἐξ ἀπροσ- 
7 ΄- ’ Ν Ν ’ 

δοκητου τοῖς πολεμίοις ἐπιτίθεσθαι. ἀγαθὸν δὲ μηχάνημα 
Ν Χ ΄ “ ν ἈδΕ τοΥ (ὁ σὰ. Ὁ - ᾿ὔ᾿ ’ 

καὶ τὸ δύνασθαι, ὅταν μὲν τὰ ἑαυτοῦ ἀσθενῶς ἔχῃ, φοβον 
ζ, σ΄“ ͵ Ἁ 3 7, τὰ » 

παρασκευάζειν τοῖς πολεμίοις ὡς μὴ ἐπίθωνται᾽ ὅταν ὃ 
ἐρρωμένα, θάρρος αὐτοῖς ἐμποιεῖν ὡς ἐγχειρῶσιν. οὕτω 
γὰρ αὐτὸς μὲν ἂν ἥκιστα κακῶς πάσχοις, τοὺς δὲ πολε- 

ὅπως δὲ μὴ 
’ πι ὦ Ν , ε δ ΄, Ἂ 

προστάττειν δοκῶ ἀδυνατα, καὶ γράψω ὡς ἂν γίγνοιτο τα 
΄- 3 ἴω ᾽’ὔ 53 ἊΝ Ἁ , δ 

δοκοῦντα αὐτῶν χαλεπώτατα εἶναι. τὸ μὲν τοίνυν μὴ 
σφάλλεσθαι ἐγχειροῦντα διώκειν ἢ ἀποχωρεῖν ἐμπειρία 
ποιεῖ ἵππων δυνάμεως. πῶς δ ἂν ἐμπείρως ἔχοι; εἰ 

ς 
προσέχοι τὸν νοῦν ἐν ταῖς μετὰ φιλίας ἀνθιππασίαις οἷα 

20. ληζεσθαι] ἴΔὈΥ] ληίζεσθαι. 1. 4. θάρ- ἱππεῖς ἴ,. 
ΤΑΌΥΤΙ οἷαι. 

ἱππῆς Νιοίου!αϑ. 
ρος] [Δῦτι θάρσος, θάρσους ΤΥ. 

20. ἄνθρωπόν γε ὄντα] Ηετοαού, 7 
5ο: Εἰδέναι δὲ ἄνθρωπον ἐόντα κῶς 
χρὴ τὸ βέβαιον; ΟὕΒΕΕ, δ1ς 886- 
Ρἰβϑίπηθ δα ρδιοῖρίαα απο 
ΟΥ̓] “Ῥοϊαοτγαῖ. 

1. ἐκ πόσου---ἐξ ὁπόσου] Νοίδπαα 
τιὺγ 5616 ΤΟΥ π]8 6 σΟΠ]ΠΟΙ1Ο 1 τη61η- 
Ὀτι5Β ἀαοῦαθ. ΟΘὅδα [80 1]}1πι5 [ΘΓ 
αυδηη ὁποῖος οἰ ποῖος 1ῃ ΘΟ(16ΠῚ ΠηρΙ- 
Ῥτο, ἀθ αῦο ΑἸχῚ δα (ὑὐομῃ. 4, 4; 12. 

βραδεῖς ἵπποι] ΠΠοϑίπιιῃ. Υ ΕἸΒΚ. 
2, κλέπτειν] ΤΟΡΓΘΙΠΘηΐ Θϑοαηιοίοῃ. 

Ψηφοκλέπται, Θδοαηιοίθιγ8. Χόποροῃ 

4. οἷα ΑἸΑ]Πδ. 

Ἶουθ 51 68 τηοῦ, σοιηπη8 1] [α]ΐ 81}- 
ἰθυγβ, Απδῦ. 4; 6, τι: Πολὺ οὖν κρεῖτ- 
τον τοῦ ἐρήμου ὄρους καὶ κλέψαι τι 
πειρᾶσθαι λαθόντας καὶ ἁρπάσαι φθά- 
σαντας. ΟΒΕΒ, 

. αὐτὸς μὲν ἂν ἥκιστα] αὐτὸς μὲν 
ἥκιστ᾽ ἂν (ὑοθοῖιιβ Ρ. 794. 

4. καὶ γράψω] γράψω καὶ Ϊ,Θοπο]4- 
ΙΒ, 

οἷα ἀποβαίνουσιν] Νόοη ἹπηρτΟ ΒΔ 0118 
ἸΠαΐο οἷαι ΡΤῸ οἷα Θδἰϊδιη ἀποβαίνουσιν 
βου! ρύπτη [586 ριῸ ἀποβαίνει. Υ΄. 8Δῃ- 
ποῖ, 8 8, 6, 
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5 ἀποβαινουσιν ἐκ τῶν διώξεών τε καὶ φυγῶν. ὅταν μέντοι 
βούλῃ τοὺς ἱππέας πολλοὺς φαίνεσθαι, ἐν μὲν πρῶτον 
ὑπαρχέτω, ἤνπερ ἐγχωρῇ;, μ μὴ ἐγγὺς τῶν πολεμίων ἐγχει- 
ρεῖν ἐξαπατᾶν" καὶ γὰρ ἀσφαλέστερον τὸ πρόσω καὶ 
ἀπατητικώτερον. ἔπειτα δὲ χρὴ εἰδέναι ὅτι ἀθρόοι μὲν 
ἵπποι πολλοὶ φαίνονται διὰ τὸ μέγεθος τοῦ ζῴου, δια- 

6 σπειρόμενοι δ᾽ εὐαρίθμητοι γίγνονται. ἔτι δ᾽ ἂν πλεῖόν 
σοι τὸ ἱππικὸν τοῦ ὄντος φαίνοιτο, εἰ τοὺς ἱπποκόμους 

εἰς τοὺς ἱππέας ἐνισταίης μάλιστα μὲν δόρατα, εἰ δὲ μῆ; 
ὅμοια. δόρασιν ἔχοντας; ἣν τε ἑστηκὸς ἐπιδεικνύῃς τὸ 
ἱππικὸν ἣν τε παράγῃτ᾽ ἀνάγκη γὰρ τὸν ὄγκον τῆς 

7 τάξεως οὕτω μείζω τε καὶ πυκνότερον φαίνεσθαι. ἣν δ᾽ 
αὖ τοὺς πολλοὺς ὀλίγους δοκεῖν εἰναι, ἣν μέν σοι χωρία 
ὑπάρχῃ οἷα συγκρύπτειν, δῆλον ὅτι τοὺς μὲν ἐν τῷ 
φανερῷ ἔχων, τοὺς δ᾽ εἰς τὸ ἄδηλον ἀποκρύπτων, κλέ- 
πτοις ἂν τοὺς ἱππέας" ἣν δὲ πᾶν καταφανὲς ἡ τὸ χωρίον, 
δεκάδας χρὴ στοιχούσας ποιήσαντα διαλειπούσας παρά- 

5. ἕν---ὁπαρχέτω] ἕν δίδαγμα νεὶ 
ὑπόμνημα ΒΟΥ ΠασπΏ ΞΌΒΡΙΟΔθαἴαΓ 
ΘΙΘΡ Πα ητι5, 58] ἔθη 1η|6]]Πσϑη ἀατη γο- 
σα Ὀα]ατη δ! αθοα. Νόοη τϑοουαδὈδία 
ὑπάρχειν (16], τι] γ65 δίααα ὑποθετι- 
κῶς δίίβββθ ἀθῦθγθ ἋἸ ον ατιαϑὶ ἔα Π- 
ἀατηθηΐαμη Δ]]αὐοα οὖ ρυϊποιρι τ νεὶ 
οαι.88 ΤΕῚ οἰ ποϊοπάδο. 5ΟΗΝ, 

6. πλεῖον---τοῦ ὄντος) ΑΡΈΒ114] 5ίγα- 
ἱαρθηα Ὠυ]ι5 σΘΠθΥΒ πᾶγαΐ Ῥοΐγδο- 
ἘΠῚ 5.1 Γ: εὖ ΑΠΙΙΡΑΙΤΙ 4, 4, 3, 
ΒΙΤΏ116 σΟΙπτηθιηογδίο ἢϊς. ΒΟῊΝ, 

ἡ. ἣν δ᾽ αὖ---ὀλίγους) Ἀδρείε βούλῃ, 
αυοα οχοϊάϊθβα ρυΐαθαῦ (ὑδβίδ]ϊο. 
ἜΟΗΝ 

ἣν δ᾽ αὖ--ῆἧ μὲν] οιιχ ἴοἱΒ ἦν. 
Αἰἴηβὶ Ηϊοσοη. 2, το: ᾿Εὰν δὲ δὴ καὶ 
ἄλλοι στρατεύωσιν εἰς τὴν πόλιν “κρείτ- 
τονες: ἐὰν ἔξω τοῦ τείχους ὄντες οἱ ἧττο- 
νες, ἐν κινδύνῳ δοκοῦσιν εἶναι. ἮδΕ]]. 
Ἴ» 4 8: Εἰ δὲ ἀπόρως “γιγνώσκετε 
ἔχοντα τὰ ἡμέτερα, εἰ μὲν καὶ ὑμῖν 

συμφέρει, ποιήσασθαι μεθ᾽ ἡμῶν τὴν 
εἰρήνην. ΟΟΒΕΒ. Οἱ Ιοοο ρῥιϊοι 
ΠΟῚ νἹῦ ΠΟ τύχωσιν, αὐ ξεοογδηΐ 
οαϊΐοτο ᾿ἰπϑοιθπάμστη, βοᾶα δοκῶσιν 
6558. βου θεπάθιπη. Οτθ πη δαΐθπι. ἢ15 
δα α1 Ἰοοὰπη Απδῦ. 2 5 τι: Ἢν 
δέ τις ἀπειθῇ, ἣν ψηφίσησθε τὸν ἀεὶ 
ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι 
κολάζειν, οὕτως οἱ πολέμιοι πλεῖστον 

ἐψευσμένοι ἔσονται, ἴῃ 60 ἀἀ6]Θ Πα ΠῚ 
6556 ᾿Π6ΡῚ σΟΥΓΘοίοΥ 5. Δα αἸταπη πη 
ἢν ψηφίσησθε, ποη 1π|6]]Π]σθηΐ]5. ἴη- 
Πηϊνὰπι κολάζειν ρα Πά6Γ6 6Χχ ρΥ8666- 
αθηΐ! 5. 30, δεῖ οὖν, οβίθπαϊς οὕτως, 
δηΐθ (αοα Ραποίτιπι ΡοηΘη απ Ροϑβῦ 
κολάζειν. Ἰάδπι ἀαρ]6χ εἰ τοβαϊτα] 10. 
ύ. τ: 80: Ὅτι γελοῖον εἴη, εἰ οὕτως 
ἔχοι, εἰ ὀργιοῦνται Λακεδαιμόνιοι. 

στοιχούσας] [ἢ τογϑιι8 τϑοΐο5 ροτ- 
γϑοίαςβ τοϊουργθίαϊιν ΖΘΌΠΙ.5, 2. Ὁ6Υ- 
δῆ ργοοθάεγο ιυαθαβ ΘΟΠΙΡΑΓΔΠἙ 
Ἰοσῖτη ΟΥτορ. 6, 334: Αἱ δὲ ἕτεραι 
ἑκατοστύες τῶν ἁρμάτων ἡ μὲν κατὰ τὸ 

δεξιὸν πλευρὸν τῆς στρατιᾶς στοιχοῦσα 
ἑπέσθω τῇ φάλαγγι ἐπὶ κέρως, ἡ δὲ 
κατὰ τὸ εὐώνυμον, 00] οβ΄ ἐοηφσο αρηηϊη6 
Ῥγοοσθάθγο. (ὐτα ἴῃ οἤοσο ἀϊοαπίαι 
ἀντιστοιχεῖν ἀλλήλοις, 41] ΡῈ νΘΓΒΌΙΩ 
οοηὐγανταιη βίδηύ, ΑΠϑΌ. 5: 4: 12, δζ 
(οην. 2, 21, ραΐοὶ Βιυᾶδθὶ ᾿πίεγρυθ- 
[Δ] Ποῖ 6556 ργδοίεσθηθδιη. Τῆθο- 
Ρμγαβῦ Η. Ρ]. 95,6: Πᾶσαι μὲν οὖν 
τοῖς δένδροις αἱ βλαστήσεις φανεραὶ, 
μάλιστα δὲ τῇ ἐλάτῃ καὶ τῇ πεύκῃ διὰ 
τὸ στοιχεῖν τὰ γόνατα καὶ ἐξ ἴ ἰισου τοὺς 

ὄζους ἔχειν, (828 νογ0 φμοπίαηι σ6- 
πἰοιία τη Ὁθγϑιι8 τϑοίος μονΥ 1 ιἔ110.. 
Οὐτα γΘΙῸ ΘαΘθτη ΔΥΌοτ 5. 10146η1 τὰ 
μὲν ἄνω τὰ δ᾽ εἰς πλάγια κύκλῳ ποιεῖται 
τὴν βλάστησιν, οἷον γόνυ ποιησάμενα! 

π Ὁ 
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ἈΝ Χ ᾿Ὶ Χ -“ 7 ᾿ “ ε ’, 

γειν᾽ καὶ τοὺς μὲν πρὸς τῶν πολεμίων ἱππέας ἑκαστῆς 
΄ 2 Ν Ἁ ῇ 27) Χ “9, . Ν Ν 

δεκάδος ὀρθὰ τὰ δόρατα ἔχειν, τοὺς δ᾽ ἀλλοὺς ταπεινὰ καὶ 
Ἂν « “ “ Χ Χ ’ὔ ἣΝ 

8 μη ὑπερφανῆ. φοβεῖν γε μὴν τοὺς πολεμίους καὶ ψευ- 
ζῶ -͵7ὔ κ᾿ Ν᾿ γ Ν ,ὔ 

δενέδρας οἷόν τε καὶ Ψψευδοβοηθείας καὶ ψευδαγγελίας 
θαρροῦσι δὲ ποιοῦνται. 

΄ 7 σ΄ [τ 

μάλιστα πολέμιοι, ὁταν τοῖς 
5 ὔ ά Ν » ’ ’ 

9 ἐναντίοις πραγματα καὶ ἀσχολιας πυνθάνωνται. 
΄ 

ὲ ἜΝ 

των δὲ γεγραμμένων μηχανᾶσθαι αὐτὸν χρὴ πρὸς τὸ 

παρὸν ἀεὶ ἀπατᾶν" ὄντως γὰρ οὐδὲν κερδαλεώτερον ἐν 

πολέμῳ ἀπάτης" ὑπότε γε καὶ οἱ παίδες ὅταν παιζωσι 

ποσίνδα, δύνανται ἀπατᾶν προϊσχοντες ὥστε ὀλίγους τ 

ἤ. πρὸς] ΤΛΌΣΙ πρό. 
ροῦσι ἃ. θαρσοῦσι ἴ,. 

τὴν τοῦ πρώτου βλαστοῦ κορύνην. 
Θτι85 1)οηηοβίῃθηθθ σοπίτα ΝΙοοβίνα- 
τππ| 01685 νοοδϊ περιστοίχους, ΘΑ 566 πη 
ῬμΠοοΠοτβ στοιχάδας νοσᾶνΐ, α188 
Ηδυροογδί!οη ᾿ηορτθίαςν τὰς κύκλῳ 
περὶ τὸ χωρίον ἐν στοίχῳ πεφυκυίας. 
Θυδη 1 ΡΥ θίϑ! ποῖ Ν᾽ αἰ θϑιαβ Θοη- 
ἤγτηδῦ Ἰοοο “ΓΠΘΟΡὨΓΑΒ6] οἱ ΑὙδίορμα- 
15 Αοἤδτη. ν. 908, Ὁ] περὶ τὸ χωρίον 
ἅπαν ἐλαΐδες ἐν κύκλῳ ΠΟΙ ΔΗ. 
Τάθπι Εἶςο]68. 756, ναϑᾶ ΟΥ̓Ιη8 Ἰαχία 
86. ΘΟ]οοαῖα ἐπὶ στοίχου εἶναι αἰχί(. 
Ἰιοοῖι5 οβί οἰδυιβϑίσα 8 ΡΟ] ΟΙ5 8, ΤΟΡ. 
ἋὈῚ }ατατηθηΐτιπη ΕἸΝῚΒ Αὐμοπίοπείϑ 
τϑοϊ αῦ : οὐδ᾽ ἐγκαταλείψω τὸν παρα- 
στάτην, ᾧ ἂν στοιχῶς [Ι͂ἀ6πὶ Ρο]΄υχ 
5. 36, ϑοίοῃ!β στοιχάδας ἐλαίας 1ῃ- 
ἰουργοίαίαν τὰς κατὰ στοῖχον πεφυτευ- 
μένας. [ΐϊπο [δεΐατη οϑῦ αὖ ΒΘΙΊΟΤΘΒ 
ΒΟΥ ρύΟ 68, ν 1 ΡΟ 18 στοιχεῖν 
τῇ τῆς συγκλήτου προθέσει αἰοοτοῖ, 
ΟΠ ΡΤΟΡΙΙΘ 510, σαοα συναινεῖν αἸοὶΐ 
Πεβυομῖαβ. Στοιχεῖν ἸορΊτυν αἸσ ΠΟΙ 
ἢ. 1. δαυϊίοβ ἴῃ δϑα 6 πὶ 56116 ἰαχίδα 856 
ΘΟ]]οσαῦ!. Δεκάδας δευΐειη διαλειπού- 
σας παράγειν ΧΘΠοΟρΠοη Βυδαοί Ἰ΄60, 
αυοά, αὖ εϑὺ 5. 5» διασπειρόμενοι ἵπποι 
εὐαρίθμητοι γίνονται. Β5Ο0ἈῊΝ, ΝΥ, 
Βίβθρῃ. 

η. πρὸς] Ν. δὰ ΑηδΌ. 2, 2, 4 
ὃ. πυνθάνωνται) οὔσας πυνθάνωνται 

Οοθείαβ ρΡ. η96, παρέχεσθαι 84 ἀοραΐ 
ἊΝ δἰβ|κιιι5, εἶναι ᾿Θοποίανπιβ. Υ.. 8ῃ- 
Ὠοῦ. 566. 

9. τούτων δὲ γεγραμμένων ) ἰ,ΟΟΓη 
Δροσίθ νι }Π]οϑατη (ὑδιμθυ δ 8. πίθου ρτο- 
ἰδύυγ : ““ΗΙΒ ΘΧΡρΟΒβι1015 ὑπτιτη δὴ {π|6- 
ΤΙ ΘΘΠΊΡΟΙ ΔἸ] 118 ΠῚ ἀρίδπη ΒΓ 1616 ἴ8]- 
Ἰδοϊατη,᾽ Αὐτὸν χρὴ μηχανᾶσθαι ἀπατᾶν 

ὑπερφανὴ ΘΘΡΠδητ5. [1ΌΤῚ ὑπερηφανῆ. 
το. ποσίνδα] αὐτὶ ποσὶ δὲ ἅ. 

3 

ὃ. θαρ- 

τ᾽ (δϑία!ο. [01] γ᾽. 

πρὸς τὸ παρὸν οϑίθησιῦ ἴῃ νου ]5 δπίθ- 
οΘἀθπε 5 νατ Πα 681586, 4186. πος 
ἴεγθ Β8η58 βοιιρία Ο]1πὶ ἔα]886. βαβρὶ- 
ΠΟΥ: Ἔξω τῶν γεγραμμένων δὲ, νε]: 
Ἑξω τούτων δὲ τῶν γεγραμμένων. 1. 6. 
ἐς 564 ρῥγϑϑῦθι ἢδ85 ΘΧΘΠΊρ]1 οα 88 ΒΟΥῚΡ- 
[85 [ογτ 185. ρϑαπῃ 6 ἀδοοῖ δχοορὶ- 
[Δ γ6 ναυὰ8 ῬΥΟῸ ΤῈ δῇ ΟσΟΘΒΙΟΏ8. Παΐδ 
{τα θ8.᾽" [ποθῦιῦ οτίθ δὐϊατα 8]181Π 
ἰθῃΐδυθ ΘΠ] ΘΠ 8η6] γα οπθιη, αὐ Χο- 
ΠΟΡἤοη 71ῦεαι 6Χ [ΟΥΤΩ 15 οἵ ρι88- 
ΟΘΡΌ15. ῬΘΥΒΟΓΙΡΌΒ. ἃ 56. ΔΟΘΟΙΠΙΠΟΟΔΙ 6 
δα Ἰοσιπῃ οὖ θη ρα8, αΠαδοοῦπαᾷδ Π1Ρ- 
ΡϑΥΟΠΟ 1081 δρία οἱ ἰΙἄοῃθα νιϑ8. ἴα8- 
τη. ΒΟΉΝ. Βροῖίθ ϑομηθιθγι8 
Βϑη τη Ἰσαϊοαν! γεγραμμένων, 56 1π 
ΟΘἰΟΥῚΒ νΟΥΤη ΠΟῚ δϑί ἈΒΒΘΟΠΌΓΙΒ. 
Ηδυᾶ ἀπθ186 δηϊπι, πὖ αἸούπτη δα 5. ὃ 
πυνθάνωνται: ἩΟΏΠιΪ]α ΘΧΟΙα ΘΓ ηΐ. 

1ο. ποσίνδα] ᾿ΛΌτογτιτη βοτιρύαγαπη 
απατη ΠΘΙηΟ ΘΧΡΘαΪΓΘ ροζαϊδβθῦ, 6ρῸ 
ποσίνδα του] δα Απαθᾶδβ. δα. Ρ. 181 
[20Ρ58. ἃ. 1826, εχ Τποορπηοβίο (δη. Ρ. 
τύᾳ4, 28: Τὰ διὰ τοῦ ινδα ἐπιρρήματα 
παροξύνονται καὶ διὰ τοῦ «ι γράφονται 
καὶ ἐπὶ παιδιῶν λαμβάνονται καὶ πρὸς 
αἰτιατικὴν συντάσσεται, οἷον βασιλίνδα 
παιδιὰν, χυτρίνδα, δραπετίνδα, ποσίνδα, 
εἴο., ααδθ ΘΟΥΓΕΧῚ δ ϑίθρηδηι 165. 
ν. Βασιλίνδα. ΘΌΆΒΡΙΟΟΥ δαΐθιη οὔατα 
δραα [ϑιοπθα (Ἶγ. ον. 4: Ο]. ΤῸ} 
157: Τῶν παίδων ὁ νικήσας; ὅταν παί- 
ζωσιν, ὡς αὐτοί φασι, βασιλέα, 8011- 
Ὀεπάπιη βασιλίνδα. ΑἸΙοααὶ ᾿πᾶπθ 
ὡς αὐτοί φασι. [Ἶ)6 πᾶο Ι1ρ80, 48] 
ΘὔΔπ μυΐνδα αἸοοθαία Ββθουπαπη 
ΨΠπθορποβί. (μη. Ρ. τύ4, 81: Μυΐνδα, 
ἀπὸ τοῦ μύειν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐρω- 
τώμενον «λέγειν τινὰ τάδε. κκααὶ. πόσα 
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Ἐ5 

᾿ ΘΑ. 1: 

ἔχοντες πολλοὺς δοκεῖν ἔχειν καὶ πολλοὺς προέχοντες 
ὀλίγους φαίνεσθαι ἔχειν. πῶς οὐκ ἄνδρες γε τῷ ἐξαπα- 
τᾶν προσέχοντες τὸν νοῦν δύναιντ᾽ ἂν τοιαῦτα μηχανᾶ- 
σθαι; καὶ ἐνθυμούμενος δ᾽ ἂν τὰ ἐν τοῖς πολέμοις πλεο- 

νεκτήματα εὕροι ἄν τις τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα σὺν 
ἀπάτῃ γεγενημένα. ὧν ἕνεκα ἢ οὐκ ἐγχειρητέον ἄρχειν ἢ 

- Ν “- Ψὔ “ Χ Ν “ Ε] 

τοῦτο σὺν τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ καὶ παρὰ θεῶν αἰτητέον 
’ὔ ΄“ ἈΝ » ΄ ͵ - Ἁ ᾽ὔὕ 

δύνασθαι ποιεῖν καὶ αὐτῷ μηχανητέον. οἷς δὲ θάλαττα 
Χ , 3 Ν σ΄ “ 

πρόσεστιν, ἀπατητικὸν καὶ τὸ πλοῖα παρασκευαζόμενον 
σι ΄σι Ν Ἀ - ’, 5 ΄ 

πεζῇ τι πρᾶξαι καὶ τὸ πεζῇ προσποιούμενον ἐπιβουλεύειν 
κατὰ θάλατταν ἐ ἐπιχειρῆσαι. ἱππαρχικὸν δὲ καὶ τὸ διδά- 
σκειν τὴν πόλιν ὡς ἀσθενὲς τὸ πεζῶν ἔρημον ἱππικὸν 

10. τόσες  (ἰίεεϊ ἐχοντας. 

6 Α. τἀορέίυτγ. 12. 

τάδε, 5680]. Αὐ]βίορ!. Ρ]. τοῦ 7 : Πό- 
σους ἔχεις ὀδόντας] ἀντὶ τοῦ πόσα 

ἔχεις κάρυα; ἹΤαιδιὰ γάρ ἐστι τοιαύτη" 
δραξάμενός τις καρύων καὶ ἐκτείνας τὴν 
χεῖρα ἐρωτᾷ πόσα ἔχω ; καὶ ἐὰν ἐπι- 
τύχῃ. λαμβάνει ὅσα ἔχει ἐν τῇ χειρὶ, 
ἐὰν δὲ ἁ ἁμάρτῃ. κατὰ τὴν ἀπόκρισιν, ἀπο- 

τίνει ὅσα ἂν ὁ ἐρωτήσας εὑρεθείη (εὑ- 
ρεθῆ) ἔχων ἐν τῇ χειρὶ, ϑΘοΠοιάογτιϑ 
δαΐθπὶ ἤδθο: ““ ἔκιάιιβ ᾿π|6]]}Π]σ] τιγ, 
4αθτη (ὐαθοὶ ἀρτιασμὸν γοσατιηΐ, (6 
400 8ὶς Ῥο]]τχ 9, τοι : Τὸ δὲ ἀρτιά- 
ζειν ἐ ἐν ἀστραγάλων πλήθει κεκρυμμένων 
ὑπὸ ταῖν χεροῖν μαντείαν εἶχε τῶν ἀρ- 

τίων ἢ περιττῶν. ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ 

κυάμοις ἢ καρῦύοις τε καὶ ἀμυγδάλαις, οἱ 
δὲ καὶ ἀργυρίῳ πράττειν ἠξίουν. Ἰλο- 
ΤΠ] ἐμαίθγο ΡῈΥ ἐπραῦ νοσατηί. ἴπ 
δου πο ΠΟῚ 80] 11ΠῈ ΠΙΠΠΘΙ ΠῚ ῬΔΓΘΠῚ 
γΙ ἸΠΊΡΑΓΘ ΠῚ ἃ ὈΒΟΟΠΕΟΙΓΟΓΌΙΩ 1Π Τη8Ώ1- 
θ.5 ἰαϊογιπὶ (ἀστραγάλων) αἸν! πα δηΐ, 
866 ΙΡ511ΠῈ Θἰ18ΠῈῚ ΠΙΠΠΊΘΙ ΠῚ ΟΥ̓ ὨΪ ΠῚ 
ΤἈΙΟσ τη οοΟπ]θοΐϊαθαπί ; αποὰ ἩΤΤΣ 
Ἰοσιβ Αὐιβίοε!!β Ἀμιοϊοτίο. ὉΜ Ε ἐδ 
Τύχοι γὰρ ἄν τ- ἐν τοῖς ἀρτιασμοῖς 

ἄρτια ἢ περισσὰ εἰπὼν μᾶλλον ἢ πόσα 
ἔχει. Μδηιϊθιβ σοποδοβ εἴ Ὀβοοη- 
αἰτο5. ἴδ]ο5 (ἀστραγάλους) αὖ Ρ]υτ1- 
τη πτη σΕΓΘὈδηΐ ΡΙΙΘΙῚ Ππιάθηίαββ ΡΔΥ 1π|- 
ῬΔΥ ; 566 οἰΐδτῃ πποῖθιι5, 6015, διηγο- 
(8115 Ἰυἀεθαπί, αὖ ἰοδίδίγ ΡΌΠ]αχ. 
[Γάθπι ἀργυρίῳ 515 Ἰαβτιτὴ ἔπ15856. ΡΤΌΡΕ 
οὐ αϊ Ἰοοο ΒΡ] ΕΠ δ16.1 6 1ὰ6ο εο- 
θη ΟὈΙοΥ Ἰοσαπη Ατιβϑίοίθ!!β ἦ6 αἸν]- 
ΠΔΌΟΤΙΘ ΒΟΠΊΠΙΟΙΤ ΠῚ 6. 2, 86 τι γἹ010- 

τι θτοάδθαξβ. 
11. αὐτῷ [,Θοποίανιβθ. [1011 αὐτό. 

ΓΛΌΤῚ τε. 

ΒΌΠῚ ΟΟΥΓΊΡΆΙΩ : Διὰ δὲ τὸ πολλὰ καὶ 
παντοδαπὰ κινεῖσθαι ἐπιτυγχάνουσιν, 
ὥσπερ ἔνιοι ἄρτια μερίζοντες ἁρπά- 
ζουσι’ ὥσπερ γὰρ λέγεται, ἂν πολλὰ 
βάλλῃς, ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖον βαλεῖς, καὶ ἐπὶ 
τούτων τοῦτο συμβαίνει. ἴ7Ὁ1 τπηοπεοί 
ῬΘΓΙΟΏΙΒ 1Π ΘΟΙΠΙΠΘΏΪΕΓΊΟ Ρ. 174. ν6- 
ἔβυθιη ΠΟ ΡΥΘίΘ ΠΏ, ΟΥΪ550 ἄρτια, 16- 
σΊθθ8. Βουιρίαπι) ἔνιοι ὅλα μερίζοντες. 
ϑθα βου θη στη. ΘΟ η860 ἀρτιάζοντες, 
Ἰη6]]θοῖο ἐπιτυγχάνουσιν εχ δπηίθοο- 
ἀοπίθαβ. Ἐκ ΕΥΤΌΓΘ ΠΡΌΤΘΤΙ μερίζον- 
τες οΥατη δβί, Οα] 5 ΡΟΒΙΘυΙΟΥ ΡΔΥΒ 
Ρθυπθί δα ργδθοθάθῃβ ἄρτια. ἴὕπα8 
ἁρπάζουσι ἸΓΩΤΩΙΡΎΔΥΙΓ [ἢ ΘΟΠΒΟΓΓΠΙΠῚ 
Βοος ψνϑυοσιτῃ, αἸΠΠς116 αϑὲ αἸσΘυΘ, 151 
βέδίιι88. Θ8 ΠΏ ̓ ρβῶτῃ δὔδιη νδιϊοίαύθπη 
6556 ΨΘΙΌΣ ἀρτιάζειν." Μ ΟΓΒῈΠῚ 1Π ἸΟΓΟΟῸ 
ΑὐἸβίοίθ! 5 ποίδνθρδση 8π|Ἴη δα. ἃ. Η. 
Βεοκεῦὶ Ρ. ΤΟΊ. 

πῶς οὐκ ἄνδρες γε] ΄ ΕἰΒΙκιτιι. οὖν 
δηΐβ οὐκ Θχοιἄ15θθ σθηβοῦ:; β6α 51 1η]- 
ὑϊατη βεπίθηΐδθ τϑοΐθ γιορῖς οοπϑίϊξα- 
{πιη, Ῥαυγίϊοιϊα δα ὕδτη ϑθίτι0 ΔΏΪΠΠΟ 
ΟΔΥΘΤΘ ῬΟΞΒΌΤΠΙΒ, ΠΘΔΤη ἸΏ 51Π}1}ΠΠ1ΠΠ0 
Ιοοο ἐς. 4,20: Πῶς οὐκ ἄνθρωπόν γε 
ὄντα εἰ οεἰ. ΞΟΗΝ, 

11. τοῦτο δύνασθαι ποιεῖν] ἀπατᾶν. 
Ογτορ. 1, 6, 22: Καὶ ἐν πάλῃ φασὶ 
τοὺς ἐξλχηναν διδάσκειν ἐξαπατᾶν, καὶ 
γυμνάζειν δὲ τοὺς παῖδας πρὸς ἀλλή- 
λους τοῦτο δύνασθαι ποιεῖν. ΟἼὕΒΒΕ. 

[2. πλοῖα παρασκευαζόμενον πεζῇ τι 
πρᾶξαι] ἴπι Ιά5δοῖ ἀρὰ Χϑη. Πϊβί. 
α΄. 6, 4. 21, ἃ Οὐτογῖο οοἸ] δἰ πιτη. 
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Χ Ν ε 7 δ 2) ε Χ ἃ Ἀ Ἂ 

πρὸς τὸ ἀμίππους πεζοὺς ἔχον. ἱππαρχικὸν δὲ καὶ τὸ 
, Χ 3 κ - Ψ Ν δα 

λαβόντα πεζοὺς αὐτοῖς χρῆσθαι ἔστι δὲ πεζοὺς οὐ μόνον 
5» ’ 3 Ν ΝΝ δ) ε ’ὔ 3 ( Χ 

ἐν τουτοις ἀλλὰ καὶ ὁπισθεν ἵππέων ἀποκρυψασθαι" πολὺ 
Νὺ 7 ε δὴ “-“ - “ Ἁ τῷἢἭ Ἁ 

14 γὰρ μείζων ο ἱππεὺς τοῦ πεζοῦ. ταῦτα δὲ πᾶντα ἐγὼ καὶ 
ὅσα πρὸς τούτοις τις μηχανήσεται ἢ βίᾳ ἢ τέχνῃ αἱρεῖν 
τοὺς ἐναντίους βουλόμενος σὺν τῷ θεῷ πράττειν συμβου- 

15 λεύω, ἵνα καὶ ἡ τύχη συνεπαινῇ θεῶν ἵλεων ὑπο 
5. ὦ ’ 3 Ν Ν. ἣν ,ὔ Ν 

δ᾽ ὁτε πάνυ ἀπατητικὸν καὶ τὸ λίαν φυλακτικὸν προσ- 
’ 53 ΄σ ων Ἁ 

ποιήσασθαι εἶναι καὶ μηδαμῶς φιλοκίνδυνον" τοῦτο γὰρ 
ΝΝ 7 ’ὔ ’ὔὕ ΄“ “ 

τοὺς πολεμίους πολλάκις προάγεται ἀφυλακτοῦντας τὸς 
ε ΄ ΕΝ 3 τ 

λον ἁμαρτάνειν. ἣν δ᾽ ἅπαξ δόξῃ τις φιλοκίνδυνος εἶναι, 
ἔξεστι καὶ ἡσυχίαν ἔχοντα, προσποιούμενον δὲ πράξειν τι, 
πράγματα τοῖς πολεμίοις παρέχειν. 

ΚΕΦ. ς. 

Ἁ Ἂ Χ ϑ“, ’ ’΄ - ,ὔ 

᾿Αλλὰ γὰρ οὐδὲν ἂν τις δύναιτο πλάσαι οἷον βούλεται, 

13. ἁμίππους ΟὙΓΕΙτΙΒ. 
Τ1ΌΥ] ἵππων. 

12. ἁμίππους] Κ΄. δπποῦ. οΠπεια. 
δα ἐν τούτοις. 

χρῆσθαι] 1)εβιάογαϊ)αί ΑΥ εἰβκια5. εἰ- 
δέναι, δύνασθαι ααΐ καλῶς. ΒΟῊΝ, 

ἱππέων ΡῥΤῸ ἵππων; τιῖ ΡοΟΒοΙ᾽ ΒΘα ΘΠ 85 
ἱππεὺς εἰ οδ΄ 8, το, Τοβυιθγατη δα 
ΤΉθ5. ϑίθρῃϑηϊ ν. ᾿Αποκρύπτω. 

ἐν τούτοις] [ηΐ6Υ̓ Θατ|05, ππᾶδ ἵπποις 
Οὐτογαβ. [)6 τὸ ἴρ88 Θοῃ ΘΙ 618 : 
““ (οτηρδύδηαιβ εϑῦ Ἰοοὰβ Η!βί. αν. 
7» 5: 23; αβ 1μΔοθἀδοπηοη δ : Καὶ μὴν 
τοὺς ἱππέας οἱ μὲν πολέμιοι ἀντιπαρε- 

τάξαντο ὥσπερ ὁπλιτῶν φάλαγγα βά- 
θος ἐφεξῆς καὶ ἔρημον πεζῶν ἁμίππων" 
ὁ δ᾽ ᾿Επαμεινώνδας αὖ καὶ τοῦ ἱππικοῦ 
ἔμβολον ἰσχυρὸν ἐποιήσατο καὶ ἁμίπ- 
πους πεζοὺς συνέταξεν αὐτοῖς. εἴ 25: 
Καὶ μὴν οἱ ἅμιπποι καὶ οἱ πελτασταὶ 
συννενικηκότες τοῖς ἱππεῦσιν ἀφίκοντο 
μὲν ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου ὡς κρατοῦντες. 

Ργπηαβ ΤΟΥ ἀ1468 5, 57» Τηθπλογαν 
1ηΐ6 ΘΟΡΙΔ8 Βοθοίογαπη : Καὶ ἱππῆς 
πεντακόσιοι καὶ ἅμιπποι ἴσοι. Νιάθο 
νΊΓΟΒ ἀοοΐοβ, αἱ ΤΠπογα]άθτη, Χεπο- 
ῬΒοπίεπ οὗ ΠΡ ροου ΟΠ 6 ΠῚ, 4] ἁμίπ- 
πῶὼν ΤῆΘΏ ΟΠΘΙΏ 6Χ τιτοαιιθ οἱ [8860 

ΓΑΡΥῚ ἅμ᾽ ἵπποις. 
14. ἡ τύχη ΟὐγεΙαϑ. 

ἔχον Μ. ἔχειν [0 ἱππέων] 
ΤΔΡ0γ] τὴν τύχην. 

[θοϊῦ, Ἰη οΥργοῖδϑί! δα πΐ, πα]τ15 106] πὰ]- 
18 ΠῈ Τ]ΘΠ ΟΠ ΘΙη ἴθοϊββ6 ; ἀπΠ6 6. 60Π]1- 
ΟἿΟ 605 ἸΙοπρθ 8]1061 δατη αθδτῃ α606- 
Ὀαπί ᾿πίθ]]αχῖββθ. πο ποη 86ο6]- 
αἰδϑϑί, 5ῖ, αὖ δραὰ ΤῊ πογαϊάθιη οἱ ἴῃ 
Ηἰβύ. ατ., ἢϊς ἁμίππους πεζοὺς 50110- 
[τὴ ΤΕΡΟΓΙβδθηῖ. (ὐδίοσυη Χομο- 
ΡΒομ5. Ἰυαϊοη ὧἄθ θὰ ἁμίππων 
Ρουθ ποῦ. οἰϊαπὶ 86 ραρηδτη Μδηι!- 
ΠΘΏΒθιη, ἴῃ αἀδ Εἰ ραιηϊποη 85. δααϊ- 
τἀπὶ ἁμίπποις Ἰαποίπτη ᾿ηείταχουδί 
οὐ νἱοοταῦ [δορά δβθηηοπ]ο085, Αὐπεπίθη- 
885 οὖ Θεοίθιοβ ἀταθοοθ. [96 Ὧ]5 115- 
θη ἁμίπποις Δ]ἴ6Γ δβϑί Ἰοοιιβ 6. 8, το: 
Εἰ δὲ πεζοὺς ἔχοιεν ἑκάτεροι, καὶ οὗτοι 
ἀποκεκρυμμένοι ὄπισθεν τῶν ἱππέων, 
ἐξαπίνης δὲ παραφαινόμενοι καὶ ὁμόσε 
ἰόντες. (αθῖῃ ἴασογαῦ ποῦ (ατο- 
τ α5. αἰδηλιτη δέον 14 Ἰρϑύτῃ ἁμίππους 
Ὦ]Ο 6886 ΡτῸ ἅμ᾽ ἵππους Τοϑυ ΘΠ Πη. 

14. ἵνα καὶ τὴν τύχην -συνεπαινῇ] 
Ι,. ἵνα καὶ ἧ τύχη συνεπαινῇ. Οδεροη. 
7. τό : ̓Α οἱ θεοὶ ἔφυσάν σε δύνασθαι 
καὶ ὁ νόμος συνεπαινεῖ. Ογτορ. 3,» 2: 
20: Ἢν τὰ τῶν θεῶν ἡμῖν θᾶττον συγ- 
Ἡπτοξ. ΟΌΒΕΉ, 
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εἰ μὴ ἐξ ὧν γε πλάττοιτο παρεσκευασμένα εἴη ὡς πείθε- 
σθαι τῇ τοῦ χειροτέχνου γνώμῃ" οὐδέ γ᾽ ἂν ἐξ ἀνδρῶν, 
εἰ μὴ σὺν θεῷ οὕτω παρεσκευασμένοι ἔσονται ὡς φιλικῶς 
τε ἔχειν πρὸς τὸν ἄρχοντα καὶ φρονιμώτερον σφῶν αὐτῶν 

2 ἡγεῖσθαι τ περὶ τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους ἀγώνων. εὐνοϊκῶς 
μὲν οὖν ἔχειν καὶ ἐκ τῶνδε εἰκὸς τοὺς ἀρχομένους ὅταν 
φιλοφρόνως τε ἔχη πρὸς αὐτοὺς καὶ προνοῶν φαίνηται 
ὅπως τε σῖτον ἕξουσι καὶ ὕπως ἀσφαλῶς μὲν ἀποχωρή- 

3 σουσι, πεφυλαγμένως δὲ ἀναπαύσονται. ἐν δὲ ταῖς φρου- 
ραῖς χρὴ καὶ χιλοῦ καὶ σκηνῶν καὶ ὑδάτων καὶ φυλακῶν 
καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων φανερὸν εἶναι ἐπιμελόμενον 

καὶ προνοοῦντά τε καὶ ὰ γρυπνοῦντα ἔνεκα τῶν ἀρχομένων. 
καὶ ὅταν γε πλέον ἔχη τι; τὸ μεταδοῦναι κερδαλέον τῷ 

4 προεστηκότι. ἥκιστα δ᾽ ἂν καταφρονοίεν ἄρχοντος, ὡς 
μὲν συνελόντι εἰπεῖν, εἰ ὁπόσα ἐκείνοις παραινοίη, αὐτὸς 

5 ταῦτα βέλτιον ἐκείνων φαίνοιτο ποιῶν. ἀρξάμενον οὖν δεῖ 

ἀπὸ τοῦ ἀναβαίνειν ἐπὶ τοὺς ἵππους πάντα τὰ ἐν ἱππικῇ 
μελετᾶν, ὅπως ὁρῶσι τὸν ἄρχοντα δυνάμενον ἐπὶ τοῦ 
ἵππου καὶ τάφρους ἀσφαλῶς περᾶν καὶ τειχία ὑπερακρί- 

ἡγεῖσθαι ϑίορδηιι5. 
ΑἸτορατη δηποῖίδί 

5. τειχία Βτο- 

Υ ἂν] ΓΛΌΥ] γὰρ ἄν. αὐτῶν] αὐτὸν Α.ΙΝ 
νὴ ἢ ἡγήσονται. 2. ἐπιμελόμενον  [ΛΌΤῚ ΕΠ..." 
Οὐτουαβ. τε Θοθηθιάθσβ. [ΡΥ] γε, αυοα οι. Ν. 
ἄδθυβ. [01] τείχη. 

1. παρεσκευασμένα] Μαϊίετϊαιη ναὶ 
Ἰαΐατα 1πί6]]Π}σ]ῦ, πἀπαθ ἤσι]πβ Ορογα 
Πηρι. 5ΟΌΗΝ. 

3. φυλακῶν] ““Φυλακαὶ ἢ6. μδαΐ 
δΐγθ οοτηρίέ δὶ πουηῦτα 6 σα α ὍΠ 
ΠΟΙΏΠΊΘ τἀπιτήδεια,᾽" ἸΠ6 10 (ὐἸΓΘΥΙᾺΒ, 
οοπ]εϊΐαιθ θυλάκων, ἀΘ. 40 8661: 
““Θύλακος ἐϊοϊξ τ 586 46 συν ἀδβίϊηέ 
ἃ σΟΠΐΘηΙ 18 ἴϑυιηθ οὖ 165 δαΐγαβ γὰ- 
ΠΟΠΒ βὲοῃεβ απ 16 βοϊἀδί ρογίοϊῦ 6δῃ 
ΤΩΔΙΌΠΕ.᾽ 

μεταδοῦναι] ἈδδρΙοοτα νἹαἀδίαγ οχ- 
ΘΙΩΡΙ πὶ ΟὝΤῚ τηϊποῦὶβ ἰδ ἀδίατη 1ἢ 
ΑΠΔΌΔΒΙ 1, 9, 25, 2ύ, 2]. ΞΟΗΝ. 

ἕ- 5. τάφρους] ϑοοη. 11,17: ᾿Αναβὰς 
Ν 

βμς τὸν ἵππον ἱππασάμην ἱππασίαν ὡς 

ἂν ἐγὼ δύνωμαι ὁμοιοτάτην ταῖς ἐν τῷ 

πολέμῳ ἀἁ ἀναγκαίαις ἱππασίαις, οὔτε πλα- 
γίου οὔτε κατάντους οὔτε τάφρου οὔτε 
ὀχετοῦ (ὄχθου Οὐτοτῖι5 δα ἢ. 1.) ἀπε- 
χόμενος. 

τειχία Ρ1Ὸ τείχη Βτοάδοιιβ. Ζθι 5 
σοτηραγεῖ Εα. 3. 7; Ὁ] δβύ τειχία ὑπερ- 

βαίνειν, τιΆ τηῖτα 8, 3, τειχία ὑπεραί- 
ρειν, οἴ ΡΟ] ΘΘΙῚ 1, τόρ. 1ΠΐΘΥ ΔΠΙπιοβὶ 
64] ἀγριιπηθηΐβ τπθπου θη 6χ ΠΟΟ 
1ρΡ80 Ἰοοο τειχία ὑπερακρίσαι, εἴ Ηε- 
ΒΥΟΒΗ: Τειχίον ᾿Αττικοὶ τὸν περίβο- 
λον τοῖς χωρίοις (βθρβῃ, τη ΟΘΓΊΔ Πα 
ΒΡΤΟΓΊΙΓΗ), ὁ δὲ Ὅμηρος τεῖχος. μὲν 
τὸ τῆς πόλεως, τειχίον δὲ τῆς οἰκίας, 
Οα. τό, τόρ, μέγα τειχίον αὐλῆς, 
Ὁ] 11 θριγκίον. Μοοτβ : Τει- 
χίον, τὸ τῆς οἰκίας, ἀττικῶς. 5ΟΗΝ, 
1 )8η5 1ὰ Ῥοι1]16 ριθύσθαβθ, ἃ Μα]ίθ οἵ 
αἀδῃβ ἴοιιβ 165 [ευσαῖηβ Δῃοπδηΐβ 6 ἢ 
ΟΔΙΠ]Οτχ, [615 σα έζοις 1 ΑΙΔΠαπ6, 165 
ΟΠδΙΩΡ8 Π6 βοηΐ ρᾶβ αἰ γιβέβ ρδγ (65 
Ἠδ165 ΘΟΙΠΠΊ8 ΟΠ6Ζ ΠΟΙ18, ΠῚ815 Ῥδ 1 665 
ῬΘΟ 5 ΤΠ Γ5 58Π5 Οἰτηθηΐ ογτηέβ (685 
ῬΊΘΙΤΕΒ. πηδτηθ ἀοπῦ οἡ ἀέρϑυγαββθ ἴθ 
σἤδιηρ. (6 βοῃΐ 665 ρϑῦϊ65 τη ΓΆ 1165 
βδμε5 416 165 Ατῦαθθβ ποπηπηθηΐ τει- 
χία, ἀδηβ 16 Ἰδπρὰρ σοτηΠ6. αἷμα- 
σιαί. ΟΌΒΕΗΕ. 
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ζειν καὶ ἀπ᾽ ὄχθων καταίρειν καὶ ἀκοντίζειν ἱ ἱκανῶς" πάντα 

ό γὰρ ταῦτα προκόπτει τι εἰς τὸ μὴ καταφρονεῖσθαι. ἣν δὲ 

το 

3 

δὴ καὶ πράττειν γνῶσιν ἐπιστάμενόν τε καὶ δυνάμενον 
“ - Ἀ ’,ὔ 57 “ ’ Ἂ δ' 

παρασκευάζειν ὡς ἂν πλέον ἔχοιεν τῶν πολεμίων, πρὸς δὲ 
΄ » “- ͵ Χ ΄ 3, Ἃ ΄“- 

τούτοις κἀκεῖνο λάβωσιν εἰς τὴν γνώμην ὡς οὔτ᾽ ἂν εἰκῇ 
ΕΝ 9. “ 7) Ἀ ΝΡ ον Ν ε 7 Ὁ ὩΝ ᾿ 

οὔτ᾽ ἄνευ θεῶν οὔτε παρὰ τὰ ἱερὰ ἡγήσαιτ᾽ ἂν ἐπὶ πολε- 
“-“ γ᾿ ἴω 7] Ν 

μίους, πάντα ταῦτα πιθανωτέρους τῷ ἄρχοντι τοὺς ἀρχο- 
, ΄- 

μένους ποιεῖ. 

ΚΕΦ, Ζ. 
Ν νΝ 3 7) 2, 3 

Παντὶ μὲν οὖν προσήκει ἄρχοντι φρονίμῳ. εἶναι". πολὺ 
μέντοι τὸν ᾿Αθηναίων ἵ ἵππαρχον διαφέρειν δεῖ καὶ τῷ τοὺς 
θεοὺς θεραπεύειν καὶ τῷ πολεμικὸν εἶναι, ᾧ γε ὑπάρχουσι 
μὲν ὅμοροι ἀντίπαλοι ἱππῆς τε παραπλήσιοι τὸ πλῆθος 

ΝΣ “- “ ἍΝ λ 3 Χ , 5 ΄ 

καὶ ὁπλίται πολλοί. κἂν μέν εἰς τὴν πολεμίαν ἐμβάλλειν 
5 ἴω 2) σ΄ 52᾽ ΄ ΧΝ ΕῚ ’ὔ ὔ 

ἐπιχειρῇ ἄνευ τῆς ἄλλης πόλεως, πρὸς ἀμφοτέρους τού- 
΄ ὉἝΟ χω - ΄- ΄ ἽᾺ τους μόνοις ἂν τοῖς ἱππεῦσι διακινδυνεύοι. ἣν δ᾽ οἱ πολέ- 

9 Χ 3 7, ,ὔ 3 , φ λ 
μιοι εἰς τὴν Αθηναίων χώραν ἐμβάλλωσι, πρῶτον μεν 

5 ΔΟ 22 27 9 Ν Χ 57 ε ᾿ - Ἀν 

οὐκ ἂν ἄλλως ελθοιεν εἰ μὴ συν ἄλλοις τε ἱππεῦσι προς 
΄ ε “- Ν Χ 7, « " , ΩΝ , 

τοῖς εαυτῶν καὶ πρὸς τούτοις ὁπλίταις ὁπόσοις ἂν οἰωνται 
’, 3 , Ν - Χ 5 “2 Χ 3 

πάντας Αθηναίους μὴ ἱκανοὺς εἶναι μάχεσθαι. πρὸς οὖν 
“ ν δ Χ ε “ ἴω ’ὔ 

τοσούτους πολεμίους ἣν μὲν ἡ πόλις πᾶσα ἐπεξίῃη ἀρήη- 
“ ψ ᾽ 7 7 ε “ ἈΝ Ν ἜΣΞ: 

ξουσα τῇ χώρᾳ, ἐλπίδες καλαί. ἱππῆς τε γὰρ σὺν θεῷ 
Σ Υ͂ 327 3 “-“ 93 ᾽΄. π  Ε ΄- 7 3 

ἀμείνους, ἣν τις αὐτῶν ἐπιμέληται ὡς δεῖ, οπλῖται τε οὐ 

δ. μὴ δααι Νιοΐοτιαβ οὐ οοήεχ ΟΥΘΥ͂Ι, οὐ. σοίουεῖ. 6. κἀκεῖνο] ΤΑ τὶ 
κἂν ἐκεῖνο. 1. τὸν .Μ. τῶν 1. ἱππῆς 1. εὐ ΄ 5.ν. ΠΗἷο εἴ 23. 
(ἰδξευ] ἱππεῖς. 3. ἐπιμέληται] ἐπιμελεῖται ἷ,.., (ὑε(. ἐπιμελῆται. 

5. ἀπ’ ὄχθων] [ηἶνᾶ 8, 3, 46 εδάβιη ἱππεῦσι διακινδυνεύοι, ατᾶ6 σΟΠΌΓΕΓΙΑ 
γ6 ἀφ᾽ ὑψηλῶν ἀσφαλῶς κατιέναι, εἴ 
Εα. 32, 7; ἀπ᾿ ὄχθων καθάλλεσθαι. 
5ΟΗΝ. 

6. κἀκεῖνο] (ὑταβῖβ, 46 αὰδὰ αἸχῚ δὰ 
Ογτορ. 7: 5. 85, ῃϊς. ποῃ βοϊππ) α618- 
{τϑοΐα, 5664 οἴδτη ἀδρτανϑίδ. 

πάντα ταῦτα---ποιεῖ) Δα 5ροῃηϊθηςΊ81ὴ 
σοτητηαθπηθπῃ ἀοἤορου αὐ Ογτορ. 5: 4 
48, Ὁ] ν. δηποί., εὖ 86 Εᾳ. 9, 2. 

1. ὅμοροι] Τα ε]Πστιπίαν Βοροί!, 
ἸΠΡΥΊΓΗΒ ΤΠ Έθδπι. ΞΟΗΝ. 

2. ἄνευ τῆς ἄλλης πόλεως ἴ. 6. ἄνευ 
τῶν ὁπλιτῶν τῆς πόλεως. ΞΟ ἮΝ. 

μόνοις ἂν τοῖς ἱππεῦσι) ΜίΘΙΌΥΪ 
Π765 ΒΙσ!ἤσαῦο ρθη δύ ἃ νεΓὉ]5 τοῖς 

βαηΐ ἀμφοτέροις, Ἰὰ οϑῖ Βοδίϊατηῃ 66 1- 
ἰπ5 σαπὶ ΡΟ ΠΡ 5 σοπ]αποίῖ58. ΑὉ 
δος νἱγτιτη αἰΓΑΓ Τα 116 ΠΟΙ] ΠΟΊΟΠΘ 
τηδρτιαΠ ΒΙΡΡΑΙΌΠΟ ρουϊσαϊαπὶ ἴτη- 
Ρεπήθι. 5ΟΗΝ. 

ἄλλοις τε ἱππεῦσι) 1. 6. 
ἄλλων. πόλεων. ΒΟῊΝ. 

3: ἡ πόλις πᾶσα] Ο᾽ ἐβῖ 66 4 ὍΠ 
ΒΡῬΘΙοΙς στρατ τεύειν πανδημεὶ, Ἰδνέθ 6Π 
ΠΊ8586, οὐ οἾδβδῦ δ π81 4] ἴϑαΐ δηΐθη- 
ἅτ ἄδη8 [65 ΠΙβίου ΘΒ. 665 δύτηέθβ (6 
20ο,οοΟ ΠΟΙΊΠΊΘΒ ΒΟΥ 165 ἀθ ΟΥ̓ 4118, 
46 Τατεηΐθ, 46 ὅγγδοιβθ. ΟΌΒΒΒ. 

Ἐπ τι Κῖς ᾿ηἴγ8 5. 6. Κ΄, δηπού. 
86 οι: (ΟἿ 7. 4.5 

ἱππεῦσιν 
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βεώνν ἔσονται καὶ τὰ σώματα τοίνυν οὐ χείρω ἔχοντες καὶ 
τὰς ψυχὰς φιλοτιμότεροι, ἢν ὀρθῶς ἀσκηθῶσι σὺν θεῷ. 
καὶ μὴν ἐπί γε τοῖς “προγόνοις οὐ μεῖον ᾿Αθηναῖοι ͵ 

4 Βοιωτοὶ φρονοῦσιν. ἣν δὲ ἡ μὲν πόλις τρέπηται ἐπὶ 
τὰ ναυτικὰ καὶ ἀρκῇ αὐτῇ τὰ τείχη διασώζειν, ὥσπερ 
καὶ ὁπότε ΕΠ τ πλρήιοι σὺν ἅπασι τοῖς ̓ Βλλησιν ἐνέβα- 
λον, τοὺς δὲ ἃ ἱππέας ἀξιώσῃ. τὰ τε ἐκτὸς τοῦ τείχους δια- 
σώζειν καὶ αὐτοὺς μόνους διακινδυνεύειν πρὸς πάντας τοὺς 
ἐναντίους, ἐνταῦθα δὴ θεῶν μὲν οἶμαι πρῶτον συμμάχων 

ἰσχυρῶν δεῖ, ἔπειτα δὲ καὶ τὸν ἵππαρχον προσήκει ἀποτε- 
τελεσμένον ἄνδρα εἶναι. καὶ γὰρ φρονήσεως δεῖ πολλῆς 

πρὸς τοὺς πολὺ πλείους, καὶ τόλμης, ὁπότε καιρὸς προ. 

5 πέσοι. δεῖ δὲ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ πονεῖν αὐτὸν ἱκανὸν εἶναι. 

4. ἀξιώσῃ] ἸΛΌΤΙ ἀξιώσειε νε] -εν. 

τὰ σώματα οὐ “χείρω ἔχοντες] βρη. 
3: Χείρω τὰ “ὄμματα ἔχουσι. ΝΥΝ 

ὃ, 45 : Οἱ μὲν τὰ σώματα χείρω ἔχουσι. 

τὐπτόσυο ἸΙοοο σώματα χεῖρον ἔχοντες 
δὲ ἔχουσι σοπη]θοϊς (οδείπ8. Ρ. 7906 εὖ 
5. πΘρΊθοῖο [ογΐϊο. ΟΥ ΤῸΡ. 2,1, 15: 
Τὰ σώματά τε οὐδὲν ἡμῶν χείρονα 
ἔχετε, ψυχάς τε οὐδὲν κακίονας ὑμῖν 
προσήκει ἡμῶν ἔχειν, ΟΡ(ΪΠηϊ χεῖρον, 
404 αὐπιπὶ ῬγΟθαββοῃ δα 1, 6, 18, 
οᾶϑα [δούιπι οβί αὐ ΤΘΙΙΠΟΠΙΘΓΘΕΌΓ χεί- 
ρονα. [ἴΐὰ ἀρκοῦν ῬΙῸ ἀρκούντως τὸ 
σῶμα ἔχων 1|]αΐατη ἈδΙρ. [,86. 5, 8. 

οὐ μεῖον] Ἐξδηάοτη βεπίθηςδτη {γδο- 
ἰαὐ (ὐοτητηβηΐ. 2, 5, 3. 5ΟΗΝ. 

4. τρέπηται] Τ᾿ Ππογή. 2, 15, ἀ6 Ῥε- 
ΤΊο]6 5 ᾿π|ὔατη Ὁ6111 ΡΕ]ΟμΡΟΠΠ6ΒἸ801 : 
Παρήνει δὲ παρασκευάζεσθαί τε εἰς τὸν 
πόλεμον καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐσκο- 
μίζεσθαι, ἔς τε μάχην μὴ ἐπεξιέναι, 
ἀλλὰ τὴν πόλιν ἐσελθόντας φυλάσσειν, 
καὶ τὸ ναυτικὸν, ἧπερ ἰσχύουσιν, ἐξαρ- 
τύεσθαι. Ἰ)εϊπ 68 Παπηθραΐ τοὺς ἐν τοῖς 
φρουρίοις καὶ τοὺς παρ᾽ ἔπαλξιν φυ- 
λάσσοντας ἑξακισχιλίους καὶ μυρίους. 

Ὁ, 14. δαᾶιϊ: οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι. ἐσεκο- 
μίζοντο ἐ ἐκ τῶν ἀγρῶν παῖδας καὶ γυναῖ- 
κας καὶ τὴν ἄλλην κατασκευὴν, ἣ κατ᾽ 
οἶκον ἐχρῶντο, καὶ αὐτῶν τῶν οἰκιῶν 
καθαιροῦντες τὴν ξύλωσιν' πρόβατα δὲ 
καὶ ὑποζύγια ἐς τὴν Εὔβοιαν διεπέμ- 

αντο καὶ ἐς τὰς νήσους τὰς ἐπικειμέ- 
νας. (Οὐ. 22, ΡοΙ6]65 τήν τε πόλιν 
ἐφύλασσε --- ἱππέας μέντοι ἐξέπεμπεν 
ἀεὶ τοῦ μὴ προδρόμους ἀπὸ τῆς στρα- 

τιᾶς ἐσπίπτοντας ἐς τοὺς “ἀγροὺς τοὺς. 
ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν" καὶ ἱππο- 

μαχία τις ἐγένετο βραχεῖα ἐν Φρυγίοις. 
Ηος νβϑῖῸ [ΠΟΥ ΒΟΙΊΡΟΙ πθΌΔΉΓΙΓ 
ΑἸΒΘμΙθηβοθ, ἀπῇ ἃ [ΔΟΘαδΔΟΙΩΟΏΙ15 
ΟὈΒΙ ΔΘ ραηύαν. ΘΙηραΪαΓΘ οϑύ θχϑιη- 
ΡῬίαμη οοτητηθιηοτγαύαμη ἃ ΧοπορΠποηΐθ 
ἯΙ. (τ. τ Τὶ 22, τ|ῦ] ὙΠ ΒΥ ΠΠΒ 
Οἶνθθ. ΟἸΏΠΘ5 σοηΐγα [ΔΟΘαΔΟΙΠΟΠΪΟ5 
Θαἀαχὶῦ 1 ραρμδη. (ὐαπὶ ΑρῚ8 ΤῸΧ 
Γι ΑΟΘαἀδθιηοηϊοβ δα [)6οθίθατη αἀαχὶβ5- 
βού, εὖ Αἴποπαβ ᾿ἰη]θ6 ορραρπδγοῖ, 
Θαιῖ65 ΑΥΠΘΗΙΘΠϑιπτη τη1}16 εὐ ἀα- 
ΘΟΕ οὔτ τοξάθπη ΒΟΘΟΙΠ5. ΘΟΠΡΎΘΒΒΙ 
Πο5 νἱοουαηῦ Ὁ 1ρ88 ὉΓΌ15 τηοϑηΐδ, 
ἰοϑίβ ΠΙΟάοτοΟ 192. 72. Ηδθο ροββαῃΐ 
Βα Πσογα δα 1] υπϑύγαπατιπη ἢος οαραΐ 
ΧΟΠποΡρΠοηΐοὶ 1106}. [1)6 ΑΥΠοηϊθη- 
51π|Ὲ ἴῃ Βορθούιδιη ΧΟ  ΒΙΟΠ1 τι5. ΠῈ]- 
Ἰὰτὴ ΒΟΥ ΡίΟΥ5Β Ἰοοῦπη ΤῈΡΘΙ], ΠΌΘΠῚ 
ΘΟΥΡΆΓΑΤΘ ΡΟΒΒΊΠΏ, οὗ ἀοσ 8 τη 1, 
40 νϑὶ 5011 δαμ]ῖ685. ν 6] σΟΠ] ΠΟΙ 
Οὐ ΤῊ 0 5. ΟΎΔΥ]5 ΔΥΓηΔύτιγ8 8. ΤΘΙῺ 
δΘββθυϊηΐ. 5ΟΗΝ, 

συμμάχων ἰσχυρῶν") Ογ ΤΌΡ. 8,7. 6: 
Τίνι δ᾽ ἂν βοηθήσας ἱ ἰσχυρότερον σύμ- 
μαχον ἀντιλάβοις. ἴ501 σοπΐ}} Ιη86Γ. 
Ατῦ. ἀρὰ Βοροῖςῃ. νο]. 1, Ρ.111, ἢ. 74, 
14: Ξύμμαχοι ἐσόμεθα πιστοὶ καὶ ἰσχυ- 
ροί. Μοτγίθπα πη ΠΙΗ͂Ι. 

5. πονεῖν] [06 οὐὐϑι ἀϊοίατη οο0Π- 
ἰδπίο, αἱ 4. 14; 8. 16; ΨΝοῶ. 0,1: 
πόνος ὃ, τό; Νεη. 9, ύ, το, 2ο; φΦι- 
λόπονος ἰὉ. 6, ὃ, τό. Νοη ρεγςερία 
πᾶς 5'σπϊβοδίιοπο ἀριια ΡοΟΙΪν ὈΙτπλ ἴῃ 
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πρὸς μὲν γὰρ τὸ παρὸν στράτευμα διακινδυνεύων, ᾧ ᾧ μηδὲ 
ὅλη ἡ πόλις ἐθέλοι ἀντικαθίστασθαι, δῆλον ὅ ὅτι πάσχοι ἂν 
ὅτι οἱ κρείττους βούλοιντο, ποιεῖν δὲ οὐδὲν ἂν ἱκανὸς εἴη. 

3 δὲ , Α Ἄν ἢ ’ ’ “ 

6 εἰ δὲ φυλάττοι μὲν τὰ ἔξω τείχους τοσούτοις ὅσοι σκο- 
’ Ν , “4 

πεύειν τε τοὺς πολεμίους ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἀναχωρίζειν 
3 ἈΝ ὐϑ νΝ Ν , ε 3 ,ὔ ε Ν Ἁ Ν 

εἰς τὸ ἀσῴφαλες τὰ δεόμενα ὡς ἐκ πλείστου" ἱκανοὶ δὲ καὶ 
- 5ῸΝ κω εἰ ιν ζω “ 4 ’ 

προορᾶν οὐδὲν ἧττον οἱ ὀλίγοι τῶν πολλῶν καὶ φυλάττειν 
ὔ δου» .9 7 κ , 9 ’ ς ᾽ 

τοίνυν καὶ ἀναχωρίζειν τὰ φίλια οὐκ ἀκαιρότεροι οἱ μήτε 
ε ΄ [ ΄“- ᾽ Ἁ ὔ Ἁ 

7 αὑτοῖς μήτε τοῖς ἵπποις πιστεύοντες" ὁ γὰρ φόβος δεινὸς 
“- γ 53 ἃ Ἁ ’ 9 “ 5, 

δοκεῖ συμφύυλαξ εἶναι: τοὺς μὲν φύλακας ἐκ τούτων ἂν ; 
“ , 3 “- ’ὔ Χ Ἁ Ἂ “ 

τις ποιῶν ἰσως ὀρθῶς βουλεύοιτο᾽ τοὺς δὲ περιττοὺς τῆς 
9. 39 ’ ἣν 3 : [4 3 7 3 “ 

φυλακῆς εἰ μέν τις στρατιὰν ἔχειν ἡγήσεται, ὀλίγη αὐτῷ 
φανεῖται τοῦ παντὸς γαρ ἐνδεήσεται ὥστε ἐκ τοῦ ἐμφα- 

΄“ ’ὔ ΣΝ Ἁ ζω ᾽ “ “ 

νοῦς διακινδυνεύειν. ἣν δὲ ὡς λῃσταῖς αὐτοῖς χρῆται, 
[4 “Δ Ν ΜΌΝ Ἁ ἴων , 5 ’ 

πάνυ ἂν ὡς τὸ εἰκὸς ἱκανὴν τοῦτο πράττειν ἐχοι δυναμιν. 
“ Ν ε 3 Ν - Ν , 3 ᾿) 

8 δεῖ δε, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τους παρεσκευασμένους ἀεὶ ἐχοντα 
«ε ἴω Ἁ δον 3) ’ὔ’ ὔ ε 

ὡς ποιεῖν τι μὴ καταφανῆ ὄντα φυλάττειν, ἣν τι ἁμαρ- 
᾽ὔ Ν ἴω 7 ’ ἴων ’ὔὕ 

9 τάνῃ τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα. φιλοῦσι δέ πως στρα- 
Σ ο Ω , 5 ,ὔ , ε , 

τιῶται, ὅσῳ ἂν πλείους ὦσι, τοσούτῳ πλείω ἀμαρτανειν. 
οΝ Χ Ι 3 ,ὔ 3 ,ὔ ΄ Ἂ ΄ὔ 

ἢ γαρ ἐπὶ τἀπιτήδεια ἐπιμελείᾳ σκεδάννυνται ἢ πορευομεέ- 

8. ἐθέλοι] ΤΑΌ ΤΊ θέλοι. πάσχοι ϑίορμδηιβ. [ΔὉ1] πάσχοιεν. 6. φυ- 
λάττοι Α.Ν. φυλάττει ἴ,. ἀναχωρίζειν εἰς Ἰ,δΘοποΐανιαβ. Γ[ΔὈΥ1 ἀναχωρεῖν εἰς. 
ἀκαιρότεροι (ὑδϑία]1ο. [01] ἀκαιρότερον. 8. ποιεῖν (ὑδδία}10ο. [ὈΥ] ποιεῖ. 
9. τἀπιτήδεια] [ΔΌΤ] τὰ ἐπιτήδεια. 

ὅλη ἡ πόλις ερτραϊαίαγ, 1ζα οογία 
τ: αυδπι. ἀαΡία Ρομπαΐα, αὐ 5] 

ἵταρτη. δὺ ϑδυϊαα ν. Συστήσας ΟἸζαῖο : 
Τοῦτον ἐξαπέστειλε συστήσας ἱππεῖς 
πεντακοσίους δυναμένους ἔτι πονεῖν, 
ΟΠ ννΕΙρ ΔΘ Βου 18. ΝΟ]. 5, Ρ. 98 σοη- 
7ιοιθραῦ ἐπιπονεῖν. ϑόορῇῃ. δά. ΟἿ]. 
1Ο22: Εἰ δ᾽ ἐγκρατεῖς φεύγουσιν, οὐ- 
δὲν. δεῖ πονεῖν. Εχ. ΗΕ]. 1622 : Κεῖ 
μὲν ἦν ἁλώσιμος ναῦς διώγμασιν, πονή- 
σας εἷλον ἂν τάχα ξένους" 1182 : Λύεθ᾽ 
ἱππικὰς φάτνας ὀπαδοὶ, κἀκκομίζεθ᾽ ἅρ- 
ματα, ὡς ἂν πόνου γ᾽ ἔκατι μὴ λάθη με 
γῆς τῆσδ᾽ ἐκκομισθεῖσ᾽ ἄλοχος. ΑἸΙατ6 
ΤΩᾺΪΓ 51 Π1]106Γ. 

5. παρὸν] Βγυβίτα Οὐγοη8 πᾶν. 
(ΟὐΟΠ ΓΔ11 4105 τη πιοτῖαΐ 5. 9. ΡΙῸ μηδὲ 
δαΐοτη, αποα ᾿ἴὰ αἸοίαπι 4.851 ἀη]- 
νοῦβα οοῦΐθ ὑγ06 Ορτ 5ἰΐ δα νἱποθη- 
ἄτα, 851 τηοο ροβϑιὶΐ δος Πα, 6] 
αὐοα 5. 3 αϊείαπι ογὰῦ ἢν ἡ πόλις 
πᾶσα ἐπεξίῃ, ἐλπίδες καλαὶ, ΤηΔΡῚ8 
σΟΏΨΘηΪΓΘί ΒΙΠΊΡΙΘχ μὴ; 410 νἱοίοΙ]ᾶ, 

ϑουρύθτῃ 50 εἰ μή. 
ἐθέλοι] ΑἸΙθηδπι ἃ Χοπορῃοηίθ ἴου- 

Τηϑῖη θέλω ποΐαν! δα ΟΥΤΌΡ. 1, 4: ΤΟ. 
6. ἀναχωρίζειν] Χοπορθοη γεῦρο 

ἀναχωρίζειν ἀϑὰ8 ἴῃ ΟὙΤΌΡ. 2, 2, ὃ: 
ἢ. 1. 41, γϑάμοογο, γθοθύθγ 7μδογ 51ῖ6- 
ταῖς. ΙΓ ΘΓ τη ΑΠδὉ. 5. 2, 1Ο. 
5ΟΗΝ. 

οἱ μήτε---πιστεύοντες  Βείεγεπαα 88 
Θαυϊῦθ5. 1105 βϑἰθοῖοβ, ρϑθο8, 5Βρ66α- 
Ἰαίονθβ. 5ΟΗΝ. οἱ δαΐθπη οο το- 
ϑροῃαοί, ῬΙΊΟΙΊ οἱ ὀλίγοι. 

8. τοὺς παρεσκευασμένους Οὐτ [15 
ΟΟΠ]αηρθηαδ ὡς ποιεῖν τι, ροβ ἔχοντα 
Ροϑβιΐα δα αἰγιπιθηάδ α0 ΡΆΓ ΟΡ ΟΝ 

9. ἐπιμελείᾳ] Ογτορ. 8» 8» 41: 
δὲ Κῦρος ἐπιμελείᾳ τοῦτο ἐποίει, 1. 6. 
ΟΟΠΒαΪΐο. 8510 Βθαθ θη 8 ἀταξίᾳ ΟρΡΡο- 
Ὠϊσαῦ ᾿π]ς ἀΐ,. }: 5ΟΌΉΝ, Νοῆ 
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ΕῚ , [ Ἁ γῳ ε ᾿ υ Ια ,ὔ ᾽ὔ 

νων ἀταξίᾳ οἱ μὲν προέρχονται, οἱ δ᾽ ὑπολείπονται πλέον 
- τς Ἀ 3 ΄“ ς Ἃ 5 ον 7 

το τοῦ καιροῦ. τὰ οὖν τοιαῦτα ἁμαρτήματα οὐ χρὴ παριέναι 
5 ’ Ἅ ἃ σ « ’ὔ; ’ 27 

ἀκολαστα᾽ εἰ δὲ μὴ, ὅλη ἢ χῶρα στρατόπεδον ἐσται" 
΄σ “-“ “- δ ’ ’ ΕῚ 

ἐκεῖνο καλῶς προνοοῦντα, ἣν ποιήσῃ τι; φθάσαι ἀποχω- 
Ὡς ρήσαντα πρὶν τὸ πολὺ βοηθοῦν ἐπιγενέσθαι. πολλάκις δὲ 

πορευόμενον στράτευμα καὶ εἰς ὁδοὺς ἐ ἔρχεται. ἐν αἷς οὐδὲν 
πλεῖον οἱ πολλοὶ τῶν ὀλίγων δύνανται. καὶ ἐν διαβάσεσί 

» ΄“- 7ὔ -Σ ΄- “-“ ῷ 

γε ἐστι τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν ἀσφαλῶς ἐφεπομένῳ 
Υ͂ “ « 7 Ἂὰ ὦ ΄ , 

ταμιεύσασθαι ὥστε οπόσοις ἂν βουληται τῶν πολεμίων 
5 , Ψ, ΤΟΝ ΧΝ Ν 4 

12 ἐπιτίθεσθαι. ἐστι δ᾽ ὅτε καλὸν καὶ στρατοπεδευομένοις 
σ΄ ᾽ὔ ΄σ 3 

καὶ ἀριστῶσι καὶ δειπνοποιουμένοις ἐπιχειρεῖν, καὶ ἐκ 
ῇ, ᾿ ΑἿΟΞ » “- Ν ’ 7, 

κοίτης γε ἀνισταμένοις. ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις ἄοπλοι 
΄“ ᾿ ᾿ς ΔΝ ’ ε «ε ΄“ 

στρατιῶται γίγνονται, μείονα μὲν χρόνον οἱ ὁπλῖται, 
᾿ Ἁ « ΄ς“ ΄“ ’ὔ ἴω 

13 πλείονα δὲ οἱ ἱππῆς. σκοποῖς μέντοι καὶ προφυλακαῖς 
»κ 7, - , ᾿ , : ᾿ ἜΝ δδνν ἢ 

οὐδέποτε δεῖ παύεσθαι ἐπιβουλεύοντα. οὗτοι γαρ αὖ ὀλί- 
᾿ 7] ιν Ἁ σ΄ ΄. 7 

γοι μὲν ἀεὶ καθίστανται, πολυ δὲ τοῦ ἰσχυροῦ ἐνίοτε 
» ΄“ “ ἈΝ Ἁ “- 3) ΄- ’ὔ| 

ι4 ἀποστατοῦσιν. ὅταν δὲ τὰ τοιαῦτα ἤδὴ καλῶς φυλαάτ- 
- 7 ῇ, ᾽ Χ - ΄ 3 ΄- 

τωνται οἱ πολέμιοι, καλὸν ἐστι σὺν θεῷ λαθοντὰα ἐλθεῖν 
ἈἉ 7 ’ 7] ξ ι΄ ἊΝ 

εἰς τὴν πολεμίαν μεμεληκότα πόσοι τε ἑκασταχοῦ καὶ ποῦ 
τε 7 ’ὔ , δ ἵν δΝ ΄ τῆς χώρας προφυλαάττουσιν. οὐδεμία γὰρ οὕτω καλὴ λεία 

« “Δ “ ’ὔ ΟῚ 

ὡς αἱ φυλακαὶ, ἣν κρατηθῶσι. καὶ εὐεξαπατητοι δ᾽ εἰσὶν 
ε ,ὔ τ ᾽ὔ Ν σ Ἃ 5 7 3) ἐς 

οἱ φύλακες" διώκουσι γὰρ ὅτι ἂν ὀλίγον ἴδωσι, νομίζοντες 
15 

10. ποιήσῃ ΝῊ εἰβκίιι58. ΤΑΌΤῚ ποιήσαντα. 12. ἱππῆς ,. (ὐδίοι] ἱππεῖς. 
14. μεμεληκότα πόσοι) [ΔΌΤ] μεμελετηκότως οἷ. α ΒΌΡΘΙ ὦ Γ. [. οὕτω 
ΘΙΘΡμδηιιβ. [Δ0τ1Ὶ οὔτε. 

ἀἸββι τη] 4, 17: Ἢν τι θαρροῦν ἀπο- ϑίερμαπιβ. Ξε πὸ {Ππ4᾿ αυϊάθριῃ 
σκεδαννύηται. Νδχγη {τ υτηδηΐζαΐιτη δχ- 
Θαηΐαβ ΞᾶΘΡ6 Π6 ΡΟβ886 απ] 8πὶ Θοαθιη 
ΟΠΠΏ65 ΙΟ060 ΡΔΌΌΪ]ΑΙΙ βροηΐθ ᾿πί6]1}1901- 
ΤΌΤ, ΘἰΙΔΤη51 αραββεΐ ἐπιμελείᾳ, ΠΟΠΟ]Π- 
πΙΐΑ΄15 οαϊι588 Δα αἸζιπὶ ργορίευ ἀταξίᾳ, 
ΠΟῚ ΤὩΔΡῚΒ ΠΘΟΘΒΕΔΙΠΊΓΗ. 

1ο. εἰ δὲ μὴ---ἔσται] ΑἸΙοχψαΐη 56 Ο ΤΊ 
ΡΘΓ ἰοΐδπη τϑριοποιη ναρα μην 80)]- 
σοπΐίεβ ργαθάδιη, σϑοίθ 1πίθγρσθία᾽αῦ 
γγειβκιῖιβ. 5ΟΗΝ. 

11. ταμιεύσασθαι ὥστε) Ν'. δηποί. 
δα ΑΠδθδβιη 2, 5, ι8. ΒΟῊΝ. 

18. τοῦ ἰσχυροῦ) 4 οπογοϊέι5 το- 
ὅογε (ΔΙ ΘΥΔΙΊΤ5. 5ΟΗΝ. 

14. μεμεληκότα ὅσοι - γαυϊραΐο 
μεμελετηκότως οἵ τε ΠοΟ σὰπη [,Θοη- 
οἷανῖο βυιδύι!. μεμελετηκότα τηϑ] ]ΐ 

ῬΥΔΘΒΕ 6] πΠ]. δε Ο δὶ μέλειν 
ὨΒ4αΔΠη 18 ᾿ι8115 ΤΘρΡΟΥΓ Χοηο- 
Ῥβοη. 50ΗΝ. ΠὨΡΘΥΒΟΠΆΠΙΙΘΥ τον 
ἀαΐϊνο Οβοοη. 2, 17: Ὁμολογῶ δὲ 
μεμεληκέναι μοι οἵτινες ἕκαστα ἐπιστη- 
μονέστατοί εἰσι τῶν ἐν τῇ πόλει. 
(ὐοπηπηθηΐ. 3,ύ, το: ᾿Αλλά τοι περί γε 
φυλακῆς τῆς χώρας οἶδ᾽ ὅτι ἤδη σοι 
μεμέληκε, καὶ οἶσθα ὁπόσαι τε φυλακαὶ 
ἐπίκαιροί εἰσι καὶ ὁπόσαι μὴ, Ἰοοο Ππαϊς 
ΒΙΤΏΙΠΠΤηΟ, δὶ αροϑβοί καὶ οἶσθα. ϑεὰ 
ΠΌ]] τη οχϑύαὺ ΘΧΘΙΩ ] ΠῚ Ρογίθο! μοϑγ- 
ΒΟΏΔΙΠΙΟΥ ΟἹΟΙΙ, ταὖὖ ργδθβθηΐ8, 46 0 
8. ῬΟΘΙΒ 816 αἸοίο ν. Τῆε6β5. ϑίβρῃ. Ρ. 
728 ἃ. Ηἰς πόσοι (οβείΐαβ Ρ. 798. 
Ιάδθμη μεμαθηκότα, ααστι ΠΪΏ1] εἰΐ 
ΔΙ ΘΡΌΓΩ. 
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, ἢ ως ’ ἙΝ 7 ΕῚ Ἢ ᾿ 

σφίσι ΤΟΥ͂ΤΟ προστεταχθαι. Τοας μέντοι αἸἰοχῶώρηήσεις σκο- 
΄- “τῶ Ν 3 7 “ 2 “ ὕὔ 

πεῖν δεῖ ὅπως μὴ ἐναντίαι τοῖς βοηθοῦσιν ἔσονται. 

ΚΕΦ. Ἡ. 
Χ ᾽ὔ "ἡ ἢ “ Ἂν, Ὰ 

 ους μέντοι μέλλοντας δυνήσεσθαι ἀσφαλῶς τὸ πολὺ 
΄σ ’ - “ “ “ 

κρεῖττον στράτευμα κακουργεῖν σαφῶς δεῖ τοσοῦτον δια- 
Ψ σ 9 Ν ἃ ἊΝ ὩΣ 

φέρειν ὥστε αὐτοὺς μὲν ἀσκητὰς φαίνεσθαι τῶν πολε- 
΄- 3 ς ς» Ἃ Ἁ 7 9 ’ὔ - 

μικῶν ἐν ἱππικῇ ἔργων, τοὺς δὲ πολεμίους ἰδιωτας. . τοῦτο 
δ᾽ ἊΝ » μὰν τ Α 9 ς , .Σ 

δ᾽ ἂν εἴη πρῶτον μὲν εἰ οἱ λήζεσθαι μέλλοντες ἐκπεπονὴη- 
, 3 5 ΄ Φ ᾽ Χ , 

μένοι εἰεν Τῇ ἐλάσει ὠστε δύνασθαι στρατιωτικοὺς πονοὺυς 
- ’ Ἀ δΝ ων “ “ Ν ὦ 

ὑποφέρειν. οἱ γὰρ πρὸς ταῦτα ἀμελῶς ἔχοντες καὶ ἵπποι 
Ἂν 2 “ “ ΦΨ “ ἊΝ 5, » 

καὶ ἄνδρες εἰκότως ἂν ὥσπερ γυναῖκες πρὸς ἄνδρας ἀγω- 
, ς γ ψ Ν 3 “͵ “ 

νίζοιντο. οἱ δέ γε δεδιδαγμένοι τε καὶ εἰθισμένοι τάφρους 
ὃ δᾶ Ν , ε ,ὔ ΝΣ  ρϑιυυ 3 Ζ 

ιαπηδᾶν καὶ τειχία ὑπεραίρειν καὶ ἐπ᾿ ὀχθους ἀνάλλεσθαι 
ν΄ 595 3.0 ς “- 5 ἴω ’ ν Ἁ ’ Ἁ 

καὶ ἀφ. ὑψηλῶν ἀσφαλῶς κατιέναι καὶ τὰ καταντὴ ταχὺυ 
» ͵ Ὁ 3 σι ᾽ Ἃ ΄σ΄ 3 

ἐλαύνεσθαι, οὗτοι δ᾽ αὖ τοσοῦτον διαφέροιεν ἂν τῶν ἀμε- 
͵ σι 7) σ᾿ ξ 4 3 Ἁ 

λετήτων ταῦτα ὅσονπερ πτηνοὶ πεζῶν οἱ δέ γε αὖ τοὺς 
ω 3 4 ζω ’΄, π Ἁ ’ “ 

πόδας ἐκπεπονημένοι τῶν ἀτριβάστων πρὸς τραχέα οσον-- 
ς σ΄ σ΄ , ΄ ’ 3, δ 

περ ὑγιεῖς χωλῶν᾽ καὶ οἱ γε τῶν τόπων ἐμπειροι πρὸς 
ἣΝ 4) , σ΄ - ΄ 3 Υ͂ 

τοὺς ἀπείρους τοσοῦτον ἐν ταῖς προελάσεσι καὶ ἀποχωρη- 
᾽ὔὕ “Ὰ ᾿ἦ ξ σ- ζω “ ἊΝ 

σεσι διαφέροιεν ἂν ὅσονπερ οἱ ὁρῶντες τῶν τυφλῶν. καὶ 
- Ν Χ ᾽ Ἷ « , “ 5 τοῦτο δὲ χρὴ εἰδέναι ὅτι οἱ εὐωχούμενοι ἵπποι, ἐκπεπονη-. 
,ὕ τ ὡ Ν ,ὔ 3 - , 5 

μένοι δὲ ὥστε μὴ ἀποπνίγεσθαι ἐν τοῖς πόνοις, εὖ παρε- 
7 , . Α 95, 3 

σκευασμένοι εἰσί. χρὴ δὲ, ἐπείπερ χαλινοὶ καὶ ἐφίππια ἐξ 

1. αὐτοὺς (ὐατοΥα5. [ΛΌΤ] τούς. 2. εἰ οἱ αἀατὺ ΕἸογΘη ητ18 (ΓΙ: 
οἵη. σοίθυι. [01] ληίζεσθαι. 5. διαπηδᾶν Τ,Θοποΐανιι5. [Λ011 τε πηδᾶν. 
κατιέναι δίαρηαπιβ. [ΔΌΥῚ καθιέναι. 4. μὴ ροβί ὥστε Τ᾽ουρὶαβ δά 
δαϊάδδ ρ]. εὐοχεῖται, δῃΐα ἐκπ. [1ὈΤ]. 

1. ἰδιώτας] ᾿1ᾶπὶ (ὐοπητηθηΐ. 5, 7, 
Ἴ, τοῖς ἀσκηταῖς ΘΟΠΊΓΑΙΙ οἱ ἰδιῶται. 
ΒΟΉΝ, Επ Ογτορ. 1, 5» 11. 

3, τε πηδᾶν) διαπηδᾶν ἰ,ΘΟΠοΟΪαν]85 
οχ ἴα. 2, 7. οὖ δὶ] διαλλομένου δ, 8. 
ἹΚατιέναι, δαὶ φποά ἱαοοίαν ἀ6. Α., ΑΙμΔ}). 

8» 7: 18. μέ 
τὰ κατάντη ἐλαύνεσθαι) [1)1ο1 παν πὖ 

γπερ.. 5. 17, θεῖν τὰ ἀνάντη, οἱ Εἰᾳ. 
ὃ, 6, δραμεῖσθαι τὸ πρανὲς εἴ ἁμιλ- 
λᾶσθαι τὰ κατάντη. ΒΟ ΗΝ. 

ἀτριβάστων]) ἴ)6 πο ΠΊ}]1118 ΠΘαῖιΘ 
ΘΧΘΙΏΩΡΪ Ὠθαὰ8 δηδίορίδθ νοσαῦα]ο 
(πα]]} τὰ Θη]ΠΔ 6858 νου θτη) τριβάζω 
δΔηϊηδανον Βίθρηδηιβ ἴῃ 1 ΠΘΘΘ ΤΟ) 
Δ Δ]ΟἸΚθμ 5 ἴῃ Μ55. δα {ΠΠπὰτ 1η 

ν. ἀτριβὴς “Χεη. Βρι. ἴῃ ΗΙΡΡΔΙΌΙ. 
Ρ. 5ύξῃ; 23," υὺἵἱ ἀτριβῶν νο] 1588 ν] 611 
ΡΟϑβϑιΐ, 

προελάσεσι)] Μαϊη προσελάσεσι. 
5ΟΗΝ. ' 

4. οἱ εὐωχούμενοι ἵπποι) Απϑῦ. 5: 
3, ΤΙ: Ὥστε καὶ τὰ τῶν εἰς τὴν 
ἑορτὴν ἰόντων ὑποζύγια εὐωχεῖσθαι. 
5ΟΗΝ. 

“ Ἢ 
ὥστε μὴ ἀποπνίγεσθαι ἐν τοῖς πόνοις, 

- εὖ παρεσκευασμένοι εἰσι) δάθηῃ 60Π- 
βίγυοσιοπθ Απδῦ. 7, 3, 35: Παρασκευ- 
ἄσασθαι ὥστε ἀμύνασθαι ἔμαγ. ΓΟ. 
Ἐν 1241: Παρεσκευάσμεθ᾽ ὥστε κατθα- 
νεῖν. ΨΟΙΌΙ π808 ΠΟμ ἀ]551Π11115 ΒΒΙΡ. 
ΑἿΠ ΕΠ. 2, 20, σατη ἀδικεῖν ΠΟΠ] ΠΟΙ], 



ΟΡ. ἍΤΕ: 19 

ἱμάντων ἠρτημένα ἐστὶ ἰ χρήσ “μα]} μήποτε τὸν ἵππαρχον 
τούτων ἔρημον εἶναι᾽ μικρᾷ γὰρ δαπάνῃ τοὺς ἀποροῦντας 
χρησίμους ἂν παρέχοιτο. 

5. Εἰ δέ τις νομίζει πολλὰ ἔχειν πράγματα, εἰ οὕτω δεήσει 
ἀσκεῖν τὴν ἱππικὴν, ἐνθυμηθήτω ὅτι οἱ εἰς τοὺς γυμνικοὺς 
ἀγῶνας ἀσκοῦντες πολὺ πλείω πράγματα καὶ χαλεπώτερα 

6 ἔχουσιν ἢ οἱ τὴν ἱππικὴν τὰ μάλιστα μελετῶντες. καὶ 

γὰρ τῶν μὲν γυμνικῶν ἀσκημάτων τὰ πολλὰ σὺν ἱδρῶτι 

ἐκπονοῦνται, τῆς δὲ ἱππικῆς τὰ πλεῖστα μεθ᾽ ἡδονῆς. 
ὅπερ γὰρ εὔξαιτ᾽ ἄν τις πτηνὸς γενέσθαι, οὐκ ἔστιν ὅ τι 

7 μᾶλλον τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων ἔοικεν αὐτῷ. καὶ μὴν, τό 
ς ὦ ἐν πολέμῳ νικᾶν πολλῷ εὐδοξότερον ἢ ἢ πυγμῇ" μετέχει 
μὲν γάρ τι καὶ ἡ πόλις ταύτης τῆς δόξης" ὡς δὲ τὰ πολλὰ 

ἐπὶ τῇ τοῦ πολέμου νίκῃ καὶ εὐδαιμονίᾳ οἱ θεοὶ τὰς πόλεις 
στεφανοῦσιν. ὥστ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγε τί προσήκει ἀλλ᾽ ἄττα 

8 μᾶλλον ἀσκεῖσθαι ἢ τὰ πολεμικά. ἐννοεῖν δὲ χρὴ ὅτι καὶ 
οἱ κατὰ θάλατταν λῃσταὶ διὰ τὸ πονεῖν ἠσκηκέναι δύναν - 
ται ζῆν καὶ ἀπὸ τῶν πολὺ κρειττόνων. προσήκει γε μὴν 
καὶ κατὰ γῆν οὐ τοῖς καρπουμένοις τὰ ἑαυτῶν ἀλλὰ τοῖς 
'στερισκομένοις τῆς τροφῆς λήζεσθαι: ἢ γὰρ ἐργαστέον ἢ 
ἀπὸ τῶν εἰργασμένων θρεπτέον᾽ ἄλλως δ᾽ οὐ ῥάδιον οὔτε 

ο βιοτεύειν οὔτε εἰρήνης τυχεῖν. μεμνῆσθαι δὲ κἀκεῖνο χρὴ, 
μήποτε ἐπὶ τοὺς κρείττους ἐλαύνειν ὄπισθεν ἵπποις δύσβα- 

5. νομίζει Υ'΄. οὐ 4] οἱ 8.ν. 1... (Οὐδίϑι νομίζοι. 
τίνα. ὃ. λήζεσθαι] [ΔὈι11 ληίζεσθαι. 
δυσβατοποιούμενον. 

ἤ. τι Λ εἰβκπιβ. [ΓΔὈΣῚ 
9. δυσβατόν τι ποιούμενον) [ΔὈΓῚ 

ἠρτημένα] Αρίδ, ΘΟ ΠΘΧΒ, ΘΟ] σαΐδ. 
Ογτορ. 6, 2, 32: Ἔχειν δὲ χρὴ καὶ 
ἱμάντας" τὰ γὰρ πλεῖστα τοῖς ἀν- 
θρώποις καὶ ἵπποις ἱμᾶσιν ἤρτηται. 

5ΟΗΝ, 
,“Χρήσιμα] ΤΠ Δ ΠῚ 6χ χρὴ νΕ] χρη- 

σίμους πϑίτιπι ἀοἸονι (ΓΘ 18. 
ἔρημον] ἤδτα ΠοΟΙΙΟΠΘ ΡΟΠΙ ΓΙ ΡΓῸ 

ΘρΘΠΓΠ, ᾿παϊσεπίθιη, οατθηΐεῃ. ΡΊ] τα 
ΘΧΘΙΏΡΪα Βαρροαϊίαδιῦ ᾿πᾶθχ. τούτων 
9 9 γε 1} δὰ ἱμάντων. ΘΟῊΝ, 

5. πόλλ᾽ ἂν ΡΙῸ πολλὰ Ῥοβί Οὐτε- 
τῖσπη, 4] ἔχειν ἂν, (οθοίιβ. Ρ. 794, 
Εἰβὶ ργδοβίδί Τοτίαββο ἕξειν. 

6. ἐκπονοῦνται)] Μιτατη Πἰδὶ ἐκπο- 
νεῖται ΒΟΥ ρ5ευ. Υ'΄. δηποῦ. δα (ὐοπι- 
τηθηΐ. 2, 4, 7, Οὐτορ. 2; 2, 2, οὗ βιρτα 
5. 4: 

εὔξαιτ᾽ ἄν τις πτηνὸς γενέσθαι] ϑδῃ- 

θη θδτὴ Θὰ Πα 6ΠπῚ ἰθριθ χοῦ πᾶν] 1Π' 
Ογίορ. 4: 3. 15. ΒΟῊΝ, 

: εὐδοξότερον] Ρ]αύατοἢ. Ῥεορ. ὁ: 
34: Τὰς δὲ ᾿Ολυμπικὰς καὶ Πυθικὰς 
νίκας οὐκ ἂν οἶμαί τις εἰς ταὐτὸ συνθεὶς 

ἁπάσας ἑνὶ τῶν Πελοςίδου παραβαλεῖν 
ἀγώνων ἀξιώσειεν. ΟΌΒΕΗΝ. 

8. θμεπτέον͵ ῬτΑΘάδη60 80 ΟΡ 8 
8116 15 νἹοῦτ5. ΘΟΙΙΡΑΤ ΘΠ τι5 δϑύ, ᾿ηΐου- 
ῬΙΟύας Ζειηϊα5 : ΘΟ ΓΆ ὙΝ εἰσ κί, 
{Ἰθτιῦο ροΙΟΙρΙ πο δ 51ΤῊ1]1 ΓΙΊΟΠΘ, 
αῦδθ εὐβίύηθαῦ ἃ νἱ Ὀ6111ςὰ. [θεΐβ 
τπίοσαθθ. δϑεηίθημα ΘΠΙΠῚ ὉΠΊνΕΙΒΘ 
Ῥιοϊαίΐα ρμοϑβύμϊαι ΝΥ ΘΙΒ 111] ΤΔΌΟΠΘΙ : 
Δα το ῬΥΓΔΘβθηΐθΠΊ δι6 1} ΘΟΟΟΙΏΠΊΟ- 
ἀαἴϑ μοβοῖῦ Ζειηϊδηδιη ᾿ἱπίθυρυθίαϊο- 
πθη. ΗΝ, : 

9. δυσβατοποιούμενον͵] δ ΕἸΒΙ8π8 
δύσβατον ποιούμενον. ΜΙΙΠῚ ναοί 
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τόν τι ποιούμενον" οὐ γὰρ ὕμοιον φεύγοντι καὶ διώκοντι 
σφαλῆναι. ἔτι δὲ βούλομαι ὑπομνῆσαι καὶ τόδε φυλάτ-- 
τεσθαι. εἰσὶ γάρ τινες οἱ ὅταν μὲν ἴωσιν ἐπὶ τούτους ὧν 
ἂν οἴωνται κρείττους εἶναι, παντάπασιν ἀσθενεῖ δυνάμει 
ἔρχονται, ὥστε πολλάκις ἔπαθον ἃ ᾧοντο ποιήσειν" ὅταν 
δ᾽ ἐπὶ τούτους ὧν ἂν σαφῶς ἐπίστωνται ἥττους ὄντες, 
πᾶσαν ὅσην ἂν ἐχωσι δύναμιν ἄγουσιν. ἐγὼ δέ φημι 
χρῆναι τἀναντία τούτων ποιεῖν" ὅταν μὲν κρατήσειν οἰό- 
μενος ἄγῃ, μὴ φείδεσθαι τῆς δυνάμεως ὅσην ἂν ἔχῃ. τὸ 
γὰρ πολὺ νικᾶν οὐδενὶ πώποτε μεταμέλειαν παρέσχεν. 
ζ΄ Α σ΄ Ἁ ’ὔ » “- ν ’ὔ’ 

ὅταν δὲ τοῖς πολὺ κρείττοσιν ἐπιχειρῇ καὶ προγιγνώσκῃ 
ὅτι ποιήσαντα ὃ τι ἂν δύνηται φευκτέον ἐστὶν, εἰς τὰ τοι- 
αῦτά φημι πολὺ κρεῖττον εἶναι ὀλίγους ἢ πάντας προσ- 

ἄγειν, τοὺς μέντοι ἀπειλεγμένους καὶ ἵππους καὶ ἄνδρας 
τοὺς κρατίστους. τοιοῦτοι γὰρ ὄντες καὶ ποιῆσαι ἂν τι 
καὶ ὑποχωρῆσαι ἀσφαλέστερον ἂν δύναιντο. ὅταν δὲ 
πρὸς τοὺς “Κρείττους πάντας προσαγαγὼν ἀποχωρεῖν βού- 
ληται, ἀνάγκη τοὺς μὲν ἐπὶ τῶν βραδυτάτων ἵππων ἁλί- 
σκεσθαι, τοὺς δὲ καὶ δ ἀφιππίαν πίπτειν, τοὺς δὲ καὶ 
διὰ δυσχωρίας ἀπολαμβάνεσθαι" καὶ γὰρ πολὺν τόπον 

Ν Ν ε “ - 32) 52) ς ( Ἁ ΄- 

14 χαλεπὸν εὑρεῖν οἷον ἂν τις εὔξαιτο. ὑπὸ γε μὴν τοὺυ 

12. ἀφιππίαν ἴ,.. (εἴ. ἀφιππείαν. 

Βου θαπάστῃ ὄπισθεν ἵπποις δύσβατον 
χωρίον ποιούμενον. [ἴΐὰ ΑΠδΌ. 1, 1Ο, 
9: Καὶ ποιήσασθαι ὄπισθεν τὸν ποτα- 
μόν" 6, 5. 8: Τὸ δὲ διαβάντας ὄπισθεν 
νάπος χαλεπὸν “ποιήσασθαι μέλλοντας 
μάχεσθαι ἀρ᾽ οὐχὶ καὶ ἁρπάσαι ἄξιον : 
Τηϊοτῖπ δύσβατόν τι ποιούμενον ΞΟΙΊΡΒΙ. 
5ΟΗΝ. 

το. εἰσὶ γάρ τινες] (661 τϑρϑγᾶθ 
Τρμϊοταΐθ, χα], ταπηθπαπῖ αἰ Ατοδαϊθ 
165 ὑγσοῦρθθ ἢ’ Αἰπὸηθβ, Πί 1ὰ ἔδυϊα 
ἀοηΐ Ρ81716 1οἱ Χόπορμοῃ, οἱ α}}} 1] 
ΤΈΡΤΟΟμΠ6 811||6ὰγ5 αἀδη5 168 τηξπΊθ8 
ἰονηθ5 (Η!:50. αὐ. 6, 5, 51), οἵ ο᾽ 68 
τιη6 ῬΙθανα 46 μρ]8 ατι6 66 ἰτγαϊίέ Γαΐ 
ἔογιθθ ἀργὸβ 1ὰ ργθιηϊὸτα ὀχρέσϊοη 
4685 Τπέθαϊηβ ἀδηδβ 16 Ῥέϊοροππὲβθ. 
ΟΥΒΕΒ. 

ἐπὶ τούτους] ἐπὶ τοὺς Ὁ18 ΟοἸοίιι8 
ν. 798, 4] δ. Που]ὰπη 586 06 516 ἴῃ 
ῬΙΟποιηθὴ ἀοργαναίμπτη οβίθηαις δὰ 
Ἡγροταϊθ Εἰριΐαρῇ. Ρ. 55: Ἰθεπηο- 
ΒύΠΘΠ15 Ρ. 779, 9: Πρόσεστι τοῖς οἷ- 

ὄσπερ οὗτός ἐστι τὴν φύσιν, ἸΙΌΥῚ 
ΟΡ πηΪ ῬΓῸ τούτους. ϑ.64 Χοπορἤοη 
Αἰΐθγο ροίϊπι8 τηοῦο, αἵ ΟΥτορ. 1, 6, 
45: Πόλεμον ἄρασθαι πρὸς τούτους 
ὑφ᾽ ὧν κ. τ. λ. 

11. πολὺ νικᾶν} ΗΠ ἸΘΓΟΠΙ8 2: τό: 
Οὕτω καλόν τι αὐτοῖς δοκεῖ εἶναι τὸ 
πολὺ νικᾶν. ΒΟΗΝ. 

12. τοὺς μέντοι] ϑίοΡΠδηιιβ τούτους 
μέντοι ΒΟΥΙΌΙ νο]αϊΐ, οὐ βθαθθηΐα, καὶ 
ἵππους---κρατίστους, ϑεσγεραρδύ Δ 8Πη- 
ἰεοοαἀοπίθαΒ. ΒΟΉΝ, Οὐοπ]αηρεπαα 
ἀπειλεγμένους τοὺς κρατίστους. 

ἀφιππείαν] ῬΟΪ]ΟΙΒ 1, 210, 
ΡΓῸ ἄνιππος οοὐθχ ΚΘ . τϑοΐθ 
᾿ιαθεῖ ἄφιππος. ΒΟῊΝ. ““᾿Αφιππίαν 
βου θοημ στη μοίϊ8 δχιϑίπηο, αὐ δᾶ- 
Ὀεηΐ αυδθάδπη ΘΧΘΠΊΡ] ΔΙ] : ααοπῃίᾶτη 
ἀφιππεία δββϑί ἰαπαυαα 80 ἀφιπ- 
πεύω. Η. ϑίορμδμηιιβ ἴῃ ΓΠΘβαυ ΤῸ 
ἴῃ αἰτᾶαιιθ ἴογηα. (αἱ ΠΕβοῖ0 η186 
ἀϊοαῦ Θχθιιρ]δγΐα, ηἰϑὶ ἔοτίθ ᾿'ρϑιιπι [., 
ὉΠ6Θ ΥΘΟΒΡῚ. 



ΟΡ  Ψ,.ΕΠ 1905 

7, ᾿ ᾿ 3 ΄ κ᾿ 

πλήθους καὶ συμπίπτοιεν ἂν καὶ ἐμποδίζοντες πολλὰ 
ΩΝ » τ “ « ᾽ » ΝΟ Ἀτι ω 

ἂν ἀλλήλους κακουργοῖεν. οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ ἵπποι καὶ ἱππῆς 
΄ ’ » ΞῸΝ 

δυνατοὶ καὶ ἐξ αὑτῶν διαφεύγειν ἄλλως τ᾽ ἐὰν καὶ μηχα- 
΄ι σ΄. 7] , 3 Ἂν “. - 7) 

νᾶταί τις τοῖς διώκουσι φοβον ἀπὸ τῶν περιττῶν ἱππέων. 
΄ ᾽ » “ ἈΝ ε ΄, ῇ Ἁ 

τε σύμφορον δ᾽ εἰς τοῦτο καὶ αἱ ψευδενέδραι" χρήσιμον δε 
5 ω Ν Ἐπὰν ἵι Δ ε , 5 ᾽ “- 3 

κἀκεῖνο, τὸ εὑρίσκειν πόθεν ἂν οἱ φίλοι ἐξ ἀσφαλοῦς ἐπι- 
’ ͵, Χ ’ὔ ’ὔ » Ἁ 

16 φαινόμενοι βραδυτέρους τοὺς διώκοντας παρέχοιεν. ἀλλὰ 
΄- ’ ’ 3 -“- ᾿ 

μὴν καὶ τόδε δῆλον ὡς πόνοις καὶ τάχει οἱ ὀλίγοι τῶν 
΄“ Χ - Ἃ “ 7 

πολλῶν πολὺ μᾶλλον ἢ οἱ πολλοὶ τῶν ὀλίγων περι- 
7ὕ Ὁ 1 Ν » Ἂ ς δ Ν » ἤ 3 Ν 

γίγνοιντ᾽ ἄν. καὶ οὐ λέγω ὡς διὰ τὸ ὀλίγοι εἶναι καὶ 
΄ “ ἿᾺ 'ς ᾿' , 3 »᾽ Ὁ 

πονεῖν μᾶλλον δυνήσονται καὶ θάττους ἐσονται, ἀλλ᾽ ὅτι 
- “ Ἃ Ἁ Χ ΄“ [2 

ῥᾷον εὑρεῖν ὀλίγους Ἃ πολλοὺς τοὺς καὶ τῶν ἵππων ἐπιμε- 
λησομένους ὡς δεῖ καὶ αὐτοὺς φρονίμως μελετήσοντας τὴν 
ἱππικήν. 

7 » 72 ΝΝ 7 

Ἢν δέ ποτε ἜΕ ἀγωνίζεσθαι πρὸς παραπλησίους 
« Ἂ 5 . 3 " Ὁ 3 

ἵππεας, ἐγὼ μὲν οἶμαι οὐκ ἂν χείρον εἶναι εἶ τις δυο τάξεις 
ἐκ τῆς φυλῆς ποιήσειε, καὶ τῆς μὲν ὁ Φύλαρχος ἡγοῖτο, 

18 τῆς δὲ ἄλλης ὅστις ἄριστος δοκοίη εἶναι. οὗτος δὲ τέως 
μὲν ἕποιτο κατ᾽ οὐρὰν τῆς μετὰ τοῦ φυλάρχου τάξεως, 
: ᾿ς ἄπ Ἃ Ν ψ “5 ε ᾽ “ δὴν -νΝ , 

ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἡδὴ εἶεν οἱ ἀντίπαλοι, ἀπὸ παραγγέλσεως 
: , Χ , “ Ἁ 3 

παρέλαύνοι ἐπὶ τοὺς πολεμίους. οὕτω γὰρ οἶμαι καὶ 
’ “ 3 “ Ἃ 5 " 

ἐκπιληκτικωτέρους τοῖς ἐχθροῖς ἂν εἶναι καὶ δυσμαχωτέ- 
Ν Ν ΨΥ, «ε ’ - » 

το ρους. εἰ δὲ πεζοὺς ἔχοιεν ἑκάτεροι, καὶ οὗτοι. ἀποκεκρυμ- 
“ἢ ,»ν» “ ,ὕ 7 Ν ’ 

μένοι ὄπισθεν τῶν ἱππέων, ἐξαπίνης δὲ παραφαινόμενοι 
, 7 ΄“ Μ ἮΝ Χ “- 

καὶ ὁμόσε ἰόντες, δοκοῦσιν ἂν μοι τὴν νίκην πολὺ μᾶλλον 
’ Εἰς ἣν Ν Ν ΄ Ἂ Ν : ΝΥ, ΟΣ 

κατεργάζεσθαι. ὁρῶ γὰρ τὰ παράδοξα ἢν μὲν ἀγαθὰ ἦν, 

17 

14. ἱππῆς ἴ,.. οἱ 5. ν- ,. Οει. ἱππεῖς. 16. τόδε Μ. τ᾽ ἐὰν] [ΛΌΥ] τε ἄν. 
τόγε Ἰ,. 

14. ἐξ αὐτῶν] χειρῶν νΕ] 51π1|}16 νο- 
σϑὈ]τιτὴ ΟΥ̓ ββιιτη 6556 τοοΐθ ΔΗΪΠη86- 
νεγῦς Δ ειβκιαβ. ΒΟῊΝ. ϑδοιρεη- 
ἀππὶ ροΐϊιβ ἐξ αὑτῶν, αὐ δρυὰ Ρο]γ- 
Ῥιαπι ΤΟ, 40, 6: Ἴσως μὲν οὖν καὶ 
τότε δικαίως ἄν τις ἐπεσημήνατο τὴν 
μεγαλοψυχίαν τἀνδρὸς, ἡ κομιδῇ νέος 
ὧν, καὶ τῆς τύχης αὐτῷ συνεκδραμού- 
σης ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε πάντας τοὺς 
ὑποταττομένους ἐξ αὑτῶν ἐπί τε ταύτην 
κατενεχθῆναι τὴν διάληψιν καὶ τὴν ὀνο- 
μασίαν, ὅμως ἐν ἑαυτῷ διέμεινε. [Ρ805 
ῬΘΙ 86, αὖ ἢϊο νους (ὐδιη ΓΆΥΙτ5, 

τε ἂν ΡΟ. τ᾽ ἐὰν ἸΠααπη οὔϊαπ (ΟΠ. 
1,2, 59. Εἰ μήτε ἂν Κα. 7.1. 

τῶν περιττῶν] ΤὐχοΙηρΡΙ τη εχ [ἡνὶο 
5. 38, ἀρροβαϊ Ζευαηῖϊιβ. 5ΟΗΝ. 

16. πονεῖν] Υ΄. δα 
7: ἐπε ν ποῖος Τα οΠῖσθ τὸν 

ἀπε ΡΆΓΕ5. ΠαΠΊΘΙῸ. (ὐὐπῇ. 7, 1. 
5ΟΗ 

Το. ὙΠ ν Τηί6]]Πσθ ὁ φύλαρχος 
αἱ ὁ ἄριστος, ἀτιχ 8]{ογ]π5 τάξεως, 46 
ααϊθαβ 5.17. ΝΥ εἰβκίαβ γβοΐβ σοπιρᾶ- 
ταν! ἢ. 1, οαπῇ 5. 12. ΘΟῊΝ. 
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μᾶλλον εὐφραίνοντα τοὺς ἀνθρώπους, ἣν δὲ δεινὰ, μᾶλλον 
2ο ἐκπλήττοντα. ταῦτα δὲ γνοίη ἄν τις μάλιστα ἐνθυμού- 

μενος ὡς οἵ τε ἐνέδραις ἐμπίπτοντες ἐκπλήττονται, καὶ 
ἐὰν πολὺ πλείους ὦσι καὶ ὅταν πολέμιοι ἀλλήλοις ἀντι- 
κάθωνται, ὡς πολὺ ταῖς πρώταις ἡμέραις φοβερώτατα 
ἔχουσιν. ἀλλὰ τὸ μὲν διατάξαι ταῦτα οὐ χαλεπόν" τὸ 
δ᾽ εὑρεῖν τοὺς φρονίμως καὶ πιστῶς καὶ προθύμως καὶ 
εὐψύχως παρελῶντας ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τοῦτο ἤδη 

22 ἀγαθοῦ ἱππάρχου. δεῖ γὰρ καὶ λέγειν αὐτὸν ἱκανὸν εἶναι 
καὶ ποιεῖν τοιαῦτα ἀφ᾽ ὧν οἱ ἀρχόμενοι γνώσονται ἀγαθὸν 
εἶναι τό τε πείθεσθαι καὶ τὸ ἕπεσθαι καὶ τὸ ὁμόσε ἐλαύ- 
νειν τοῖς πολεμίοις καὶ ἐπιθυμήσουσι τοῦ καλόν τι ἀκούειν 
καὶ δυνήσονται ἃ ἂν γνῶσιν ἐγκαρτερεῖν. ἐὰν δέ ποτε αὖ 
ἢ “φαλάγγων ἀντιτεταγμένων ἢ χωρίων ἑκατέροις ὑπαρ- 
χόντων ἐν τῷ μέσῳ τοῖς ἱππεῦσιν ἀναστροφαί τε καὶ 
διώξεις καὶ ἀποχωρήσεις γίγνωνται, εἰώθασι μὲν ὡς τὰ 
πολλὰ ἐκ τῶν τοιούτων ὁρμᾶν μὲν ἐκ τῶν ἀναστροφῶν 

24 βραδέως ἀμφότεροι, τὸ δ᾽ ἐν μέσῳ τάχιστα ἐλαύνειν. ἣν 
δέ τις οὕτω προδείξας, ἔπειτα δ᾽ ἐκ τῶν ἀναστροφῶν 
ταχέως τε διώκῃ καὶ ταχέως ἀποχωρῇ; βλάπτειν τ᾽ ἂν 
μάλιστα τοὺς πολεμίους δύναιτο καὶ ὡς τὸ εἰκὸς ἄσφα- 

λέστατ᾽ ἂν διάγοι, ταχὺ μὲν διώκων ἐν ᾧ ἂν ἐγγὺς ἡ τοῦ 
ἑαυτοῦ ἰσχυροῦ, ταχὺ δὲ ἀποχωρῶν ἀπὸ τῶν τοῖς πολε- 

21 

29 

4 “ Ἁ “ ὔ 

25 μίοις ἰσχυρῶν. εἰ δὲ καὶ λαθεῖν δύναιτο 
ε ’ὔ Ἂ ἉὯἝ ’ὕ ἽΝ ’ 

εΕΚαστΤῆὴς καταλιπὼν 7) ΤεΕΤΤαρβρὰς ) 7ΤΕΡΤΕ 

σι. ἀγαθοῦ (ὑδδίδ]ϊο. 

20. ὡς πολὺ] Νκ« αυ]8 ὡς τὸ πολὺ 
ΒοΙΙ θα πατη ραΐθῦ, ΠΠΟΠπΘῸ πολὺ ρεῖ- 
ποι δα φοβερώτατα. Ξ0ΗΝ. 

21. παρελῶντας) ΗΟ οἰϊδτη ΘΧΘΠΊ- 
ῬΪο σοπμνιποϊίαγ ἐλάσοντας Απϑῦ. 7 Ἵ: 

ΠΣ ἐγκαρτερεῖν] (ὐοη511186 οἴ 56η- 
ῥδπίϊατη οοηδίθηξοι. ΟὈ ]ΠΘΓΘ οὗ ΘΧ θα]. 
5ΟΗΝ. 

23. ἀναστροφαὶ] ἀναστροφὰς Υ εἰἶ8- 
ΚΒ 6556 δῦ δου, 41 6 παρα 588 
Πποβίθβ, ἃ αυϊθιιβ ετγδηΐ Γαραί!, ΤυΓΒ5 
ῬΘυβθαυπηΐατγ : ἀποχωρήσεις ΘΟΙΊΙΠ, 
ααἱ ἃ ῬεΙβθασοπαᾶο αεββυππί, 5666 
ἴὴ Ἰοσατη ὑπίατα Ο6] 6 6. ΤΘΟΙρΡΙιηΐ. 

5 ἊΝ “-“ ’ὔ΄ 

ἄπο τῆς τάξεως 
΄-“ « ,, 

Τῶν ΚραΤΙσΤΟΩΡ 

ΤλΌτι ἀγαθόν. 

ΘΘα 51 ΠΟΙ ΡΘΓΔΥΘΙΊΒ Ἰοσιπη Εἶπ. 8, 12, 
ὉΌῚ ἰάθη ρῥιδθοθρύμμη 6586 νἹαθίαγ, 
ἀπ 180 15 ἀ6 1πἰευργθίδίοπθ. Ν'. 8η- 
ποίδία 84 διιπὶ ἰοευπη. 5ΟΓΠΝ. 

ἐκ τῶν τοιούτων] ἐν τῷ τοιούτῳ (υ- 
ΤΘΤΊΠΒ. 

24. προδείξας] Ῥγοπαπῦϊαν!ς 581γ8 
Ρϑ]διη αἰχιῦ 886 τὰ ἰϑοίαγαπη, Υ 615- 
Καθ. ῚΠῚ115. οϑύ νου! ἀϑι5 δρᾶ 
Αὐιϑίοίβ]οιῃ Η. Α.9, 37. ΒΟΉΝ. αὶ] 
γο οὐδ τη ἴῃ ἰπὰ. 

25. ἢ τέτταρας ἢ πέντε] Ῥτῖαβ ἢ 
5:0 ΔαΔαϊζατη Αὐβίορῃ. ἤδη. βρο: Ναῦς 
ἢ δώδεκ᾽ ἢ τρισκαίδεκα. Ν'. ἀππού, δα 
Η! 80, ὅτ. 4, 6. 5: ; 



ΘΕΈ Τχ: 

9 - ΙΝ 3 “ ἿΝ “ἝΝ , 9 ςς 

ἵππῶν τε καὶ ἀνδρῶν, πολὺ ἂν προέχοιεν εἰς τὸ 

129 

» 
ἐσανα- 

7 ἴω 7 5 

στρεφομένοις τοῖς πολεμίοις ἐμπίπτειν. 

ΚΙ Φ. Θ. 
-“ ἈΠ ν.5 7ὔ ᾿ 5 ἧς “-“ ΄ 

᾿Γαῦτα δε ἀναγιγνώσκειν μέν καὶ ὀλιγάκις ἀρκεῖ, ποιεῖν 
Ν Χ 7 5 “ ΕῚ “- ἊΝ Ν 7, 

δὲ τὸ παρατυγχάνον αὐτῷ ἀεὶ δεῖ, καὶ πρὸς τὸ παριστά- 
΄'. ἈΝ 7 » ΄. ᾽’ὔ ᾽7ὔ 

μενον σκοποῦντα τὸ συμφέρον ἐκπονεῖν. γράψαι δὲ πάντα 
« ᾽ὔ ΄- ἴω 59 Χ ΄σ -7|ἢ Ἂ Ἁ ἤ 

ὁπόσα δεῖ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον οἷον τέ ἐστιν ἢ τὰ μέλ- 
7: ,ὔ Το Ἁ “ ς 74 57 

λοντα πάντα εἰδέναι. πάντων δὲ τῶν ὑπομνημάτων ἔμοιγε 
κ ΄ 5. ἈΠ κ Ὁ Ἂ “- 3 

δοκεῖ κράτιστον εἶναι τὸ ὅσα ἂν γνῷ ἀγαθὰ εἶναι ἐπιμέ- 
λε θα «ε ΩΝ θη 5 θῶ δὲ , 2 7 

σθαι ὡς ἂν πραχθῇ. ὀρθῶς δὲ γιγνωσκόμενα οὐ φέρει 
Ν “ὩΝ 8... ὦ 3 ἀρ α » 7 ει ν “Ὁ 3 “ Ν 

καρπὸν οὔτ᾽ ἐν γεωργίᾳ οὔτ᾽ ἐν ναυκληρίᾳ οὐτ᾽ ἐν ἀρχῇ; ἢν 
5 “ , 

μὴ τις ἐπιμέληται ὡς ἂν ταῦτα περαίνηται. 
Ν β ο πο ἡ ἣν - “ Ἁ “- ε Χ δ.» 

Φημὶ δ᾽ ἔγω σὺν τοῖς θεοῖς καὶ τὸ πᾶν ἱππικὸν ὡδ 
“Ὁ ΧᾺ ΄. 5 ΄- " ΝἊ , ε 7). 

ἂν πολὺ θᾶττον ἐκπληρωθῆναι εἰς τοὺς χιλίους ἱππέας 

25. προέχοιεν (ὐαϑίαϊϊο. 
2. ἐπιμέλεσθαι) ΤΑΌΤΙ ἐπιμελεῖσθαι. 
μελῆται. 
εἰ] εἰς, ἀο]οῖο ς, 1.. (Οὐδίοι εἰς. 

1. πρὸς τὸ παριστάμενον σκοποῦντα] 
ΑἸῖα δ} 5 σΟΠ ΒΘ ΟΙΟΠΒ ΘΧΘΠΊΡ]α ν. 
ἴῃ 1]165. Ρ. 428 Β. Απῖθα τη8]}15 αὐτόν. 

3. φημὶ δ᾽ ἐγὼ ταῦτα] [)ε]εΠάτιπη 
ταῦτα, 8 ηποα ἰποπατη Ὠ1}1] οοη- 
ἴοσαπῦ απιδ6 (ὐστουιι5 σοτηρδγδΐ : τοῦτο 
λέγει Νοσσὶς, καὶ τόδε Φωκυλίδεω, 
Σουσαρίων λέγει τάδε, Τίμαιος ὁ Λο- 
κρὸς τάδε ἔφα. Ηἰϊο τη8]6 τϑρϑίϊζτη. 

εἰς τοὺς χιλίους  ΑΥΠΘΠΙΘΉΒΙΌτΙΒ ἰθτη- 
ΡΟΥΘ ῬΘΥβιΟῚ Ὀ61} Π]]Π]ΈΌτα ἔπ]558 66]1- 
ἰαίατη εχ Ηεοσοαοί 6. τΙ2, δηποίαν!ϊ 
Ζεοιπῖβ. Ῥοβίθα {τδοθπΐοβ δα ζα85 
ἔαϊ5586 σοηβουιρίοβ οαπῃ ἰού! ἀθ πὴ βαρΊί- 
ἴδ Υ15 ϑΟΥ 15 Ἔχ ΑΘβοΏϊηθ Ρ᾿. 51, 17, 
Ταΐοσί : 1ῃ 486 ἰετηροτα ρυίαΐ σ0η- 
ΨΘΏΙΓῈ ἰοοστη ΡΟ] ]οὶΒ ὃ, τοῦ, ΌὉὈ] 
Τιᾶγτδῦ ὃ ΒΙ Πρ 15 ναυκραρίαις, 1. 6. ἄπο- 
ἀδοῖπηδ απᾶαιιθ ρᾶτΐθ φυλῆς, ὈΙΪΠΟΒ 
ἐααϊΐοβ Ἔχ Ιΐο5 ἔαϊ]5βε. ἘΜΟῚ αα]- 
ἄδτα τὰ δασιίεβ ἰδηΐατη 240. 5664 οΥὰ- 
ΤΟΥ ΠΠΙΤΠΘΙῸ ΤΟΐΙΠΟ τπιϑτπὴ ὙἹΟΕΤῚ. 
Ῥοβί Ὀδι]αστη Δδρι ποθι οατη ΠΠ͵ΙΠΘΙ ΠῚ 
δα τη1}16 εὖ ἀποθηΐοβ ἔμπ1556. δαοίτιτα 
ἰγϑάθγα ΑΘΒΟΠΙΠ6ΠῚ Ρ. 51, 26. [(ὐοηΐ. 
δα Παβϑο εἵ σι βεαπαπίαγ Βοβοκῆ. 
Οεοοη. ΑΥΙΠΕ6η. νο].1, Ρ. 267. Ττθοθη- 
ἐο5 δααῖῖοβ ἃ Ῥουῖοὶθ ἴῃ ΡΙἀΔΌΤΆΠ,, 80 

ΓΛΌῚ] προσέχοιεν. 
ἐπιμέληται] ἐπιμελεῖται Α.1,. (ὐεύ. ἐπι- 

8. ἐγὼ ᾿μβοποϊανιαβ. [ΔΌΤῚ ἐγὼ ταῦτα. 

Ι, ἀεὶ αὐτῷ Μ. αὐτὸ ἀεὶ Υ. 

θᾶττον. θᾶσσον ἴ.. 

Ἡδρποηδ δα Ῥοίαδθδτη οὗ ἃ ΝΙοῖα ἴα 
ΘΙ Ιατὴ απιοΐοβ πιοπιοσαῦ Ππιου α14685 
6.4“τ. Ατιβίορμαποθ πὰ. 225: ᾿Αλλ᾽ 
εἰσὶν ἱππῆς ἄνδρες ἀγαθοὶ χίλιοι, 1 
ΒΟΒΟΙ͂Θ ὅ24: Ἦσαν δὲ τὸ μὲν πρῶτον 
ἑξακόσιοι τὸν ἀριθμόν" οὗτοι δὲ μετὰ 
ταῦτα τῆς πόλεως πληθυνθείσης ἐγένον- 
το σ΄ πρὸς τοῖς χιλίοις" ὅθεν καὶ τὰς 
θυσίας, ἃς αὐτοὶ πέμποιεν ἐν ταῖς πομ- 
παῖς, ἐκάλουν ἱππάδας. ἐξῆν δὲ αὐτοῖς 
(ἐπιτιμᾶν δα αἰ Θ᾽1485) κομᾶν. ἘδΌαΪα 
Ἐσυϊζατα ἀδία [αὶ ΟἸντηρ. 88, 4. [.ο- 
οατὴ ἔα τ] τοϑροχι ΗΒ ΟΠΠΠΙΒ ἴῃ ν. 
ἱππῆς, ὍὈΪ εβϑί: Φιλόχορος δὲ ἐν τε- 
τάρτῳ εἴρηκε, πότε κατεστάθησαν χί- 
λιοι' διάφορα γὰρ ἣν ἱππέων πλήθη 
κατὰ χρόνον ᾿Αθηναίοις. Μη]6 εἴ ἀπ- 
σθηΐοβ δαυϊίθβ 1π Β6Π0]115 ΠΟΙΏΙηδίο5 
Ροβύ Ὀδιαπη Ἀδριποίϊσμη ΧΟ {1588 
ἰσϑα!ϊς ῥγαθίου Αθβοῃίηθιη οἴϊαπὶ ἀπ- 
ἀοοϊάθβ ἀθ ρ8εβ Ρ. 92. ππᾶ6 δρρϑγϑῦ 
Πδβθο ἔι1558 ἰθῆροτα δηΐθ ὈθΠ]Πὰπη Με- 
ΘΆΤΘΗΒΘ, αποα αἀοσεί οὔδτη Ἰοο8 σο- 
ΤΊ61Ππι5 ΑΘβο  η15. Τούμάθτη ΑΙ ΠΕΠΊθη- 
565. [ηἸ10 Ὁ6111] ῬΕΙοροππθβίδοὶ [.866- 
ἀδεπι τ! Ορροβυῖββα εχ ΤὨπουα 8 
2, 13, δπποίανις ὙΥΘΙβκῖΒ; 564 [Ὁ] 
εβί, ἱππέας δ᾽ ἀπέφαινε διακοσίους καὶ 

κ 
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καὶ πολὺ ῥᾷον τοῖς πολίταις, εἰ διακοσίους ἱππέας ξένους 
καταστήσαιντο' δοκοῦσι γὰρ ἂν μοι οὗτοι προσγενόμενοι 
καὶ εὐπειστότερον ἂν πᾶν τὸ ἱππικὸν ποιῆσαι καὶ φιλο- 

4 τιμότερον πρὸς ἀλλήλους περὶ ἀνδραγαθίας. οἶδα δ᾽ ἐ ἔγωγε 
καὶ Λακεδαιμονίοις ἱ ἱππικὸν ἀρξάμενον εὐδοκιμεῖν, ἐπεὶ ξέ. 
νους ἱππέας προσέλαβον. καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις δὲ πόλεσι 
πανταχοῦ τὰ ξενικὰ ὁρῶ εὐδοκιμοῦντα" ἡ γὰρ χρεία μεγά- 

5 λην προθυμίαν συμβάλλεται. εἰς δὲ τιμὴν τῶν ἵππων 
νομίζω ἃ ἂν αὐτοῖς χρήματα ὑπάρξαι καὶ παρὰ τῶν σφόδρα 
ἀπεχομένων μὴ ἱππεύειν, ὅτι καὶ οἷς καθίστησι τὸ ἱππικὸν 
ἐθέλουσι τελεῖν ἀργύριον ὡς μὴ ἱππεύειν, καὶ παρὰ πλου- 
σίων μὲν, ἀδυνάτων δὲ τοῖς σώμασιν, οἶμαι δὲ καὶ παρ᾽ 
ὀρφανῶν τῶν δυνατοὺς οἴκους ἐχόντων. νομίζω δὲ καὶ 

4. ἱππέας.} [ΛΌΥΪ ἱππεῖς. 
Ροβί ἱππεύειν δα αιϊῦ Υ'΄., οτα. [.. 

χιλίους ξὺν ἱπποτοξόταις. Οδτθ ν6- 
ΤΘΟΥ Π6 Θὔδτη 1Π γ6]16 1115 106018 ΘΟΠΏτι- 
ΤΩΘΥΔΏΘΙ Βηύ ἱππατοξόται, τ101 τη1116 οἱ 
ἀπσοοηῦ! πππηθγαηΐα δαυϊίθ5. ΑἸοὶ- 
δίδάθιη ἐν τοῖς ἱπποτοξόταις ἱππεύοντα 
ΠοΙηϊηδὺ [γ8185 Ρ. 5δύ5. 5ΟΗΝ. 

4. Λακεδαιμονίοις] Ν΄. ΗΒ. αι. 6. 
4; το, ὕὍὉ1 δαυϊίαίαϑ Τιδοθδοππομῖος 
τατη νἱλαροτγαῦαγ. 5ΟΗΝ, 

τὰ ξενικὰ 1)8 ῬΘΥΘΘΎΙΠΟΥΠΙ 158 1Π 
Θχογοῖτα Αὐμθηϊθηβιαμη οὖ [ϑοραάδοτηο- 
Πϊοσιτη ἸοοαΒ δϑύῦ ρτυδοίου. ᾿βοουδί!οο 8 
ΤΩῸ]ο5 οἰαββίσαβ ὁπ] βί ΠΘη18 Ρ. 46, 
10: Καὶ “πρότερόν ποτ᾽ ἀκούω ξενικὸν 
τρέφειν ἐ ἐν Κορίνθῳ τὴν πόλιν, οὗ Πο- 
λύστρατος ἡγεῖτο καὶ ᾿Ιφικράτης καὶ 
Χαβρίας καὶ ἄλλοι τινὲς, καὶ ὑμᾶς αὖ- 
τοὺς συστρατεύεσθαι. καὶ οἶδα ἀκούων 
ὅτι Λακεδαιμονίους παραταττόμενοι μεθ᾽ 
ὑμῶν ἐνίκων οὗτοι οἱ ξένοι καὶ ὑμεῖς 
μετ᾽ ἐκείνων' ἐξ οὗ δ᾽ αὐτὰ καθ᾽ αὑτὰ 
τὰ ξενικὰ ὑμῖν στρατεύεται, τοὺς φί- 
λους νικᾷ καὶ τοὺς συμμάχους. ΞΟΗΝ, 
Ν. Βοροκῃ. Οδοοπ. Αἴμθη. νοὶ]. 1, 

Ρ. 869. 
“μεγάλην ΤΘοΠοΪαν σοπ͵]θοίατδπα 

μέγα τι εἰς ἸτηρΙΟὈαντ ΖΘ, Θοτα- 
ῬΔΥΙΔΏΒ 6ΘΧ 6. [, 11, καθιστάναι εἰς ἐπι- 
θυμίαν. ἘΙΡΙΓα5 χρεία πθοοϑ85ϊα5 Ἰῃ- 
ἰεγριθίαίιν, (δυο 5 τἰδ5. ααϊ- 
ἄδιηα ΒΙΡΙςτὰτὰ βεαῦοσ. ΒΟῊΝ, 6 
ψΔΙΟ γε] συμβάλλεσθαι τιϑὰ αἸούατη 
δα δίθρῃμαπυτη. Χρεία δαίεπι δα 1π61- 
Θϑηζδτη τϑἔθγ 1" πηΘΓΟΘΠΔΤΊΟΥ ΠΩ, αα]- 

εὐπειστότερον] [ΛὈνΥὶ εὐπιστότερον. 5. καὶ 
μὲν] [ΔΌΤῚ γε. οἶμαι] ΤλὈ 11 οἴομαι. 

θυ τδθοῖα ἀραπααθαΐ, 
ΕΙΣ ἀπεχομένων μὴ ἱππεύειν) ὙΠαογά. 

Β, 25:: ΤΠΙΠὶ ἐξ ἔ ἔτη καὶ δέκα μῆνας ἀπέ- 
σχοντο μὴ ἐπὶ τὴν ἡμετέραν γῆν στρα- 
τεῦσαι. Ἰάοτῃ 1, 40: Τὸ μὲν πρῶτον 
ἀπεχόμενοι ὥστε μὴ ἐμβάλλειν τινί. 
Οοπῇ. δηποῖ. δα Ουὐγορ. :, 6, 22. 
5ΟΗΝ. 

ὅτι--ἰππικ. (νο]οθαῦ ἱππεύειν) 4616 6 
Οὐτογα5, δαάιίααθ: “ Ο᾽ εδὲ 1ὰ νἱϑβὶ- 
Ὀ]οτηθηῦ ἀπ6 ποίθ τηϑ ΡΊΠ816, 488 18 
ἴουτὴθ οὐ πδῖτ6 465 ποΐθϑ οὖ 65 οχ- 
{γαϊ15. Ο0ο εἤπρι αἰΠου] αΐθιη 
αυδ8 68 1ῃ ψϑυθ 5 οἷς καθίστησι (καθί- 
στης Ν.) τὸ ἱππικὸν, ἴῃ ααϊθιι5 56η- 
ἰθῃΐα 6 58{15 σοηνθηϊ απο  Θρἤδητ8 
οομ͵θοῖῦ καθήκει, 851 ἱππικὸν αἸοίπχη 46 
Θα.ΘΒΙΤΙ τη]Π1{18, αἵ δ εεί. 2. 5 Μετα- 
διδόντες τοῖς μετοίκοις τοῦ ἱππικοῦ, 
ὉὈΙ οἰϊατπη δἰίανα δαπιαΐιι5 ΒΡ ΠΕ α.10 
Ἰοσατῃ μαβρδί, σαὶ ΠΟ σοηνθηῖ καθή- 
κει, 5686 καθίσταται ροίϊ5. Ῥγταθίογθδ 
ἴῃ ἢ15 νἹΠ]ΟΒ πη γε----δὲ ΡΓῸ μέν. 

ἐθέλουσι τελεῖν] ΕχοΙηρ]α ν. Η!ϑ0. 
ατγ. 2, 4.15; οἵ Αρε81}.. τ, 22. ΖΕΌΝ. 

ὀρφανῶν] Θυοβ Ἰερα δχοθρίοβ εἵ 
ἸΤΩΠῚ 65 ἔαϊββθ ἰαϑίαίαν [)οιηοβύμα- 
Π65 6 ΒΥΠΏΤΩΟΙΊΙ5 Ρ. 182, 15: Τῶν 
ἐπικλήρων καὶ τῶν ὀρφανικῶν. καὶ τῶν 
κληρουχικῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν καὶ εἴ 
τις ἀδύνατος, ἀφαιρεθέντων. ῬΊΒΘΓΙΟΥ 
Θϑύ Ἰοσιιβ [γϑίαθ Ρ. οοδ : Οὗτος γὰρ 
συντριηραρχῶν ᾿Αλέξιδι, φάσκων δυοῖν 
εούσας πεντήκοντα μνᾶς ἐκείνῳ συμ- 

“-. δι ὡΐ ΜῈ δος ἐν ἂν οὐδ εχ πολλὰ νον, 
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,ὔ ΄ 27 » ε Ν 2 

μετοίκων φιλοτιμεῖσθαι ἂν τινας εἰς ἱππικὸν καθισταμέ- 
ΓΟ σ΄ ΒΥ ε ᾽, ΕΥ σι. 

νους᾽ ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν ἄλλων ὁπόσων ἂν καλῶν ὄντων 
΄“ Ξ » ΄“- [ὦ σ΄ ,ὔ ὁ ἩΡΡΙ 57 

μεταδιδῶσιν αὐτοῖς οἱ πολῖται, φιλοτίμως. ἐνίους ἐθέλοντας 
7 τὸ προσταχθὲν διαπράττεσθαι. δοκεῖ δ᾽ ἂν μοι καὶ πεζὸν 
σὺν τοῖς ἵπποις ἐνεργότατον εἶναι, εἰ συσταθείη ἐξ ἀνδρῶν 
τῶν ἐναντιωτάτων τοῖς πολεμίοις. ταῦτα δὲ πάντα θεῶν 

͵ ’ὔ] 3 “, 9 “ “ ͵ σ“ 

8 συνεθελόντων γένοιτ᾽ ἄν. εἰ δέ τις τοῦτο θαυμάζει ὅτι 
Υ ’ κ ᾿ κ ἢ 3. ν) “ ἊΝ 

πολλάκις γεγραπται τὸ σὺν θεῷ πράττειν, εὖ ἴστω ὅτι ἣν 
,ὔ 7ὔ - - , Ψὕ 

πολλάκις κινδυνεύῃ, ἧττον τοῦτο θαυμασεται, καὶ ἣν γε 
σὰν Ὁ’ σ 5 ΕΣ ᾿ Ν ΕΣ ῇ 

κατανοῇ ὁτι ὅταν πόλεμος ἢ, ἐπιβουλευουσι μεν ἀλλήλοις 
7 » 7 λ' “ ) Χ 7 

οἱ ἐναντίοι, ὀλιγάκις δὲ ἴσασι πῶς ἐχει τὰ ἐπιβουλευόμενα. 
ἈΝ 3 “- “Ὁ (ὦ ᾽ὔ ΕΝ --7ὔ; 

οτα οὖν τοιαῦτα οὐδ᾽ ὅτῳ συμβουλεύσαιτ᾽ ἂν τις οἷον τε 
΄“- Ν ζω Ὁ Χ ’ Ἷ 

εὑρεῖν πλὴν θεῶν: οὗτοι δὲ πάντα ἴσασι καὶ προσημαί- 
τ φΦ ὃ ἤ » ΄- σι. ᾶ4 

νουσιν ᾧ ἂν ἐθέλωσι καὶ ἐν ἱεροῖς καὶ ἐν οἰωνοῖς καὶ ἐν 
Ἷ Ὄπ προ 5.ὉΝ ᾿ π »4] 5. ἦν 

φημαις καὶ ἐν ὀνείρασιν. εἰκὸς δὲ μᾶλλον ἐθέλειν αὐτοὺς 
᾽ὔ , δ ΠΝ ᾿ 7 “ , 

συμβουλεύειν τούτοις οἱ ἂν μὴ μόνον ὅταν δεωνται ἐπερω- 
΄“" 7 ον ΄σ- Ν » ἴω 5 ,ὔὕ ᾽ὔ 

τῶσι τί χρὴ ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς εὐτυχίαις θεραπεύυω- 
“ Ἂ 7, Ἁ ’ 

σιν ὅτι ἂν δύνωνται τοὺς θεους. 

6. ἱππικὸν] Γ[ΔὈΥῚ ἱππικήν. μεταδιδῶσιν) μεταδῶσιν Α. 9. ὅτῳ 
ΤιΘοποΐανιαβ. οὕτω ἰ.. 

βαλέσθαι, τὸ ἥμισυ τούτων τοῖς ὀρ- 
φανοῖς λελόγισται, οὺς ἡ πόλις οὐ 
μόνον παῖδας ὄντας ἀτελεῖς ἐποίησεν, 
ἀλλὰ καὶ, ἐπειδὰν δοκιμασθῶσιν ἐνι- 
αὐτὸν, ἀφῆκεν ἁπασῶν τῶν λειτουρ- 
γιῶν. Ξ0ῊΝ 

6. μετοίκων] [) 6 τηππουῖθιι5 μετοί- 
κων σοιηραγα ΝὟ ΟἹἤϊ Ῥχοϊθροιηθηᾶ δα 

Τιορίϊηθαπη, [πηὲ{6]Πρὶῦ ΧΟΠοΟΡρΠοη ἰσο- 
τελεῖς νοοαΐοΒ. ΞΟΗΝ. 

ἱππικὸν ῬΙῸ ἱππικὴν Βακὰ Μηδ6- 
ΤΩΘΕ: ΜΟ0]- 8. 2. Ὁ- 227. 

8. ἔχει] ἕξει (ΤΘΓΙΒ. 
9. ἐθέλειν αὐτοὺς] ϑεπέθσηϊιδτγη 68}- 

ἄφη Ἔχρ]ϊοανι Ογὐτορ. ᾿,6,3. ΒΟΗΝ, 
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ΚΦ ἘΔ 
7 π πεν ε 

ἘΠΕΙΔΗ διὰ τὸ συμβῆναι ἡμῖν πολὺν χρόνον ἱππεύειν 
οἰόμεθα ἔμπειροι ἱππικῆς γεγενῆσθαι, βουλόμεθα καὶ τοῖς 
νεωτέροις τῶν φίλων δηλῶσαι ἣ ἂν νομίζομεν αὐτοὺς 
5 77 [οι Ψ 

ὀρθότατα ἵπποις προσφέρεσθαι. 

1, νομίζομεν ΥΥ ΕἸἰ5ἰκῖπι8. 

ΠΕΡῚ ἹΠΠΙΚΗΣΊΙ͂Ὼη ἤπηο, ζογία5868 
ΘἔΙΔ ΠῚ ἴῃ Οδίθιοβ ΘΟΡΉ 8.1 ΔΥΘΊΙΠΊΘΗΪΙ 
110 61105 δχυθυιιῦ 011Π0 ΘΟΤΩΙΠ ΘΗ ΔΙῚ], . 
ΠΌΘΟΥ ΠΣ ὉΠΌΙ.. ἃ 86 ᾿δούπτη ἰθβίδἊιν 
ῬΟΙῸχ ἴῃ ργϑοίαθιομθ 1101] τὸ : ̓̓ Ενέ- 
τυχόν ποτε βιβλίῳ τῷ τῶν Ξενοφῶντος 
Ἱππικῶν ἐξηγεῖσθαι λέγοντι. 1ἴ8 Ἰοσὰ 5 
1δῖθ 6 σοῦϊοθ ψοΟββίαπο βουιρίαβ ΠὰΠης 
Ῥτοβίδϊ, τῦ]Ὶ᾽ δηΐθα τῶν οἵηϊβδιίιτη δὐϑῦ. 
δοα ν]ὰτὸ 1ἴ8. ΔΧΟΙΐ. ΠΟῚ ἸΟΟΌΙΩ 
τϑαϊη θρυατγαηί. ΒΟ θθηααπι {πογαΐ 
βιβλίῳ τὸ νε] τὸν Ξενοφῶντος ἡ ἱππικὸν 
ἐξηγεῖσθαι λέγοντι. γιαοίμ τὸ Ἵππι- 
κὸν γ6] ὁ Ἱππικὸς, Β0 ΠΟ οὲ λόγος, 1π- 
[6110], αἱ παπο περὶ ἱππικῆς 1Π50110- 
ἴπ5 Ἰοστύπι ΘΓ. [ἢ 60 ΘΟΙΠΙΠΘΗΪΔΙΊΟ 
ΔΠοσαύστη ΡοΟΙΠπχ γθρογογαῦ Εἰγδίοβίμθ- 
ΠΪ5 σκευογραφικόν. ΑἸΤὰΠπα6 α8 Βοτρίο 
ἰδίο ψγ6] 51Π|1}1 11] 860 ἘΟΙΒΒΕΙ͂Σ 
ἴατη. 

Εὐχίαραϊ Οἱϊπὶ 1 α6 Θαποττιτη 
οὐτδ, Βουϊρῦαβ ᾿ποοῦΐο ν6] Ἱπποιηϊηδίο 
δαοίογα, αυθπὶ Ἡ ΘΒ 8. Ὁ18. Ποτηϊ- 
ὨΔΝ]Ό, Υ. παρώπαλα, τὰ παρὰ τοῖς 
ἀλλ οτῖς ἐν τῷ περὶ Ἱπποτροφίας. 
Γ[Θαοπι ΠΡγπὶ Θ᾽ πη ηΐβ, 46 400 Ἰηξγα, 

7 Ἁ 5 Ν 

συνέγραψε μεν οὖν καὶ 

ΤΑΡΥῚ νομίζωμεν. 

6586. 6Χ δοαδιηηᾷδ ἐοηΐθ τηυ]ία γοοϑᾶ- 
Ῥυΐα δαμποβίγια ρα Ηδβυομπιπμ, νο- 
1αΐ κινούρας, τΤηϑῆδ886, (ΘΟΠ]θοοσδὲ 
ΘΟΠΠΘΙΔΟΥ5. ρῥτϑοῖ, δα βουρίοτοβ Ἀ. 
Β. νο]. 4; ρᾶτγί. 2, Ρ. 15.1 Θᾷδδ εδ- 
ἀθπὶ ᾿διάθη παρώπανα οὖ ἀνθήλια 
νοσδηΐα!, αὖ ἃραα ῬοΟΙ]ΟΘΠῚ 2, 52, 
οἱ το,β»4. [Ι͂ἄθπὶ Ηθβυοθῖαβ: Σφυρή- 
ματα (οοἄδθχ σφυρίματα), τὰ σιδήρια, 
[γ » ΄σ ’΄ ς ΄ 

ὅτι οὐ χεῖται, σφυροδέται. ἡ λέξις 
παρὰ τοῖς τὰ ἱπποτροφικά. [)1οἴ10 
ΒΙΡῺΠΟΔΙΊΟΩΙΒ ἀαθῖ86 οϑύ. ϑιϑρι- 
ΟΟΥ̓͂ ΔΙηΘῃ 84 ΘΔ Πα6 1 ΤΟ ΒΙρἸΠΟ8η- 
ἄδπι ῬΘΡΠοτΘ οἹοββαπι Σφύρωσις- -ἢ 
ἐν κύκλῳ τὰ πέλματα. 5ΟΗΝ. Η!ρ- 
ῬΙΔίν. Ὁ. 2. 24: Τὸν περὶ τῆς ἱππικῆς 
Ξενοφῶντι τῷ Τρύλλου συγγεγραμμέ- 
νον διανέγνωκας λόγον. Περὶ ἱππικῆς 
αἰοιῖ ιορθπθβ 1ᾶ ΧΟΠΟΡΠΟΠΕ5 οχύγ. 
οἵ Ηϑγοαϊδηὰβ Ἰηΐτα δα 2, 2, οἰΐδα πα 5, 
ἐν τῷ περὶ ἱππικῆς. Αἴμθη. 9, Ρ. 94 Εἰ. 
ἐν τοῖς περὶ ἱππικῆς 56Π0]. ΑΥΒΙΟΡΗ. 
Βα. Τ150. Θὺ0 ἀ8 πϑὰ ΠΟΥ] ΠΟ ῬΓΔΘΡ. 
περὶ ΑἸχὶ δα Ιπ80γ. Πόρων. Χεπο- 
Ῥῃοπίθιμῃ ργΟ 8116 οϑὺ Ἱππικὸς 5011ρ- 
51586, 81 ἸΠΒΟΥρ510, αὖ Κυνηγετικός. 
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7, τς “ ὰ δν τΝ πο 7, ᾽ 7, 
Σίμων περὶ ἱππικῆς, ὃς καὶ τὸν κατὰ τὸ Ἐλευσίνιον [᾿Αθήη- 

ὰ - » 7 3 “ ’ὔ Α ΞΞ 

νησιν ] ἵππον χαλκοῦν ἀνέθηκε καὶ ἐν τῷ βαθρῳ τὰ ἑαυτοῦ 
27 5» ’ « ΄σ- 7 σ ξ ’ 

ἔργα ἐξετύπωσεν᾽ ἡμεῖς γε μέντοι ὅσοις συνετύχομεν 
5 ἈἉ “ 7 » » , 3 “ «ε ᾽ὔ 

ταυτὰ γνόντες ἐκείνῳ, οὐκ ἐξαλείψομεν. ἐκ τῶν ἡμετέρων, 
ἀλλὰ πολὺ ἥδιον παραδώσομεν αὐτὰ τοῖς φίλοις, νομίζον- 
τες ἀξιοπιστότεροι εἰναι; ὅτι κἀκεῖνος κατὰ ταὐτὰ ἡμῖν 
ἔγνω ἱππικὸς ὦν" καὶ ὅσα δὴ παρέλιπεν, ἡμεῖς πειρασό- 
μεθα δηλῶσαι. 

Πρῶτον δὲ άψο ὡς ἃ Ἵ α ἐξ ατῶτο ἐν ρῶτον δὲ γράψομεν ὡς ἂν τις ἥκιστ απατῷτο ἐ 

1. ἐξαλείψομεν) [τ] ἐξαλείφομεν. 
πιστότερον Α.Μ. ἀξιοπιστότερα 

1. κατὰ] (64 π6 νϑαΐ ρὲ5 αἴγῈ ἀ8η5 
16 ἰΘΙΏΡΙ6, Ιη815 ἀδη8 1 βησθιηίθ 88- 
οτέθ, ἐν τῷ ἱερῷ. ΟΕ. 

τὸ Ἐλευσίνιον ᾿Αθηνησιν)] τὸ ᾿Αθή- 
νησιν ᾿Ελευσίνιον ΟΟΡείτ5 Ρ. 781, 
40 αἰδηηρταίαν 80 6δοὸ αποα ΕἸδι- 
51Πη6 οὐαὺ ΕἸθιβίηϊο. ϑθα ΧΘΠΟΡΠΟΙ, 
αὖ ΗἸΡΡ. 2; 2; ΒουΊρβοσδί βο] πὶ Ἔλευ- 
σίνιον, αατη ἸΠΓΘΓΡΓΟΙΙ5 510 ᾿Αθήνησιν, 
αὖ ΗΊΕΓΟΟΙΒ ἴπ δηποῦ. 5664. ΟἸζα.] τῷ 
παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ᾿Ελευσινίῳ. 

τὰ ἑαυτοῦ ἔργα] [πἰοΡρτοίαϊαγ ἸΟοιΙ8 
ἩΠΘΓΟΟΙ5 ἢ ῬΓΟΟΘΙΏΪΟ δα Η]ρρΙδίτιοα 
μον 21} 71 τε Σίμωνος ἀκούεις τοῦ 
παλαιοῦ τῆς ἱππασίας αὐτοῦ τρόπους 
ἐν τῷ παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ᾿Ελευσινίῳ χα- 
ράξαντος καὶ σημήναντος ἐν τοῖς σχή- 
μασι 06 εοαθπὶ ΄'ΤηΟΠ6 ἸΙΟΟΙΙΠῚ 
ῬΊΠΙ 34. 10, 15, ΔΡροβι Ζεαηῖι8, 
ἘΔῚ εϑῦ: ““ Ἰ)οτηθίσιιβ---(ἔ6 610) εαα]- 
ἴθπι ΘΙΠΊΟΉΘΙΏ, 4αϊ Ρτπηβ ἀ6 θα]- 
ἕαῦιι ΞουΙρβιῦ."" 8664 βοτιρίθγα ἰδία ἀ6- 
Ὀδίαν 1) 4]ΘοἝτηρΙο; ΠΙὈΤῚ ΘΠ1ΠῚ ΒΟΙΙΡΙΙ 
Ῥγδοίοσαηλ ϑϑγηιοηθηι, ϑαγηιθηθην οἴ 
ϑογοσθηι. ἴ)6 60 ροβύ Ῥῃιϊάϊαπι, [γ- 
ΒΙΡραμα οἵ Ῥγαχιίθὶθπὶ ΟἸΠΟ Δ ητι5 
12, 1Ό0, 0: “Νά [)οΙποί 1185 [8η- 
ΠΌΔΙ Π]ΠΉΪ5 ἴῃ δα (γεγιδίθ) τορσθ- 
Ποπαϊίαγ, οὐ ἔα βιτα] πα! η15. αιατα 
Ῥα]οΣ ΓΔ] Π15 ΔτηδΉΤΟΥ.᾽"" ΘΠ] ΤΊ ΌΤη 
βίαϊαδγιατη, ΑὐΠοπἸθηβοτη, τὸν ᾿Αλω- 
πεκῆθεν, ΠΟΘ ΠΟΤΩΙΠΘ ΠΟΠΟΙΙΗ͂ΘΟ τὸν ἀν- 
θρωποποιὸν ποτηϊπδΐ δἰπβαπδ Πέλιχον, 
τὸν Κορίνθιον στρατηγὸν, τηθπΊοΙδί 
[μποϊδηὶ ῬὨΠορβδιιαδβ ο. 18, 20. ᾿᾽Αρι- 
στέα Ἰελλίχου, (ον! ΠΕ ΠΙΔΥ Πα πανϊατη 
ἄσσεοῖη, ποτηϊηϑί ῬΒυοΥ ἀἸά65 ἘΠ 20: 
ὍΡῚ γσυ]σοὸ εβὺ Πελλίκου. ΑὙΤΆ Πτι5 
Ἄεη. τ, 4; ὅθ Χβῃπορμοπηίΐεα : ̓Επεὶ καὶ 
αὐτὸς ἘΠΕ ἃ Σίμωνι περὶ ἱππικῆς 
ἐνδεῶς λελεγμένα ἦν, φήθη δεῖν ἀνα- 

ἀξιοπιστότεροι Τ᾿ ΘΟΠοΙαν8. ἀξιο- 

γράψαι, οὐχὶ ἔριδι τῇ πρὸς τὸν Σίμωνα, 
2 ᾽ [χ τ , ν᾿ δὴ 2 , ᾿ , 

ἀλλ᾽ ὅτι ὠφέλιμα ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐγί- 
γνωσκεν. Ἐὰχ ΘΙΓΊΟΠΙΒ ΠΠΌΤῸ ὑὐδηϑύι- 

 1ὖ ΡΟΙ]Ὸχ τη ΟΠποτηδϑβίϊοοῃ ἸΟ6Ο8, (1108 
ΧΟΠΟΡΠΟΙ Οτηϊδιῦ, 8118, σαδ8 Χοπο- 
ῬΏΟΙ 1θπὶ Βουιρίο 50 ᾿πβουιΐ: 88 
ἀΠΙσ ΗΠ] ΡΟΙΠ]ΟΙΒ ΘοΟΙηραγαῦ] 8 αἸ501Π- 
σύδτη. οηΐαᾳαθ ϑυιάαθ ποί186 αθ 
ἈΡρβγγίο ΒΙΡΡΙΑἴΤΟ Π6Β610 4818 ΔαΞΟΙΊΡ- 
510: Ἔγραψε δὲ Κίμων ᾿Αθηναῖος Ἵπ- 
ποσκοπικὸν βιβλίον θαυμάσιον, ηᾶ6 
ΟἸΉΪδϑα βαηΐ ἴπ Ἐπιάοοῖαθ ]ο]οίο ᾿. 
65. δα ποιῆβῃ νι !]οβατη νἹαθίαχ οἵ 
ἴῃ Σίμων τχπίαπαπτη. ΘΟῊΝ, Θα] 
50 ΘΟΙΡ Β.: Ε- 00 Βυρτα ΙΓ: 
““ ἘΠ] αβάρτη Ἱπποϊατρικὸν ἰδιια δ ϑ᾽1688 
ν. Τρίλλη, εἰαβάθιηψιιθ παπᾶ 5610 8ῃ 
5:0 ΠΌΘΟΥ περὶ ἱπποτροφίαι, ἀρὰ Ηε- 
ΒΥ ΟΠ ΠΤ ΒΈΡΓᾺ ΟἹ .᾽ 106 Β΄ΊΤΊΠΟΠ6 6]1|5- 
αθ ΠΌτο οὐ Ῥο ποθ Οσγοσῖαβ : “ Ρο]- 
᾿ὰχ ποῦ 6ἢ ἃ σοῃβοῦγέ ΠῈ6]61188 ἔταρ- 
Τη6η8, 4} ἃ 16 Ρ]5 βΒουγεηΐ ΤΟ πα όβ 
εἴ αἰτέτέβ, ἴδπΐθ α' θηίθηαγθ 1α τηδίμεγθ. 
ΠῚ ρᾶγοῖῖ α᾽81Π|οὰγθ απ ΘΙτηοη ἐτζοϊί 
ἔοτ Ἰρῃογαπί, οἱ 5 ἘΧΡΥΙΠηΟΙῦ 8586Ζ 
ΓΔ] ; ΘΟΙΠΡΆΙΔΌ]6 δ 66 ρΡοϊπί ἃ Μ. 
αὯ6 1ὰ Βτοιθ, ὑπ 46 ΠΟΒ ν]θχ δι θοὙἙ 
α᾽ ἐαυϊταίίοη, 41], 46 Β0Π ΡΙΌΡΙΘ ἅν 6, 
βαγοῇ ὃ ἃ ΡΘΙΠ6 {76 ααΉ.5 865 ἢ οι 65.᾽ 

ὅσοις συνετύχομεν ϑίθρμαπιϑ ἐν 
ὅσοις σοπΐθοϊς : δαπάθπι ἐνετύχομεν 
τη8] τὴ, αποα α6 Ἰεοίοπθ ἔτϑαπθηΐδίατ. 
Νϑῖη ἐκείνῳ οὑπὶ ταὐτὰ ἸπΠρΘ ΠΌΤ 
νιἀοίαγ. 5ΟΌΗΝ. 

ἐξαλείψομεν Ῥοβοϊί Βθαπθη8 παρα- 
θώσομεν, τιῦ δηϊτηδανγΐ οἴϊατη ΟΟ06- 
[8 Ρ. 781. 

ἱππικὸς ὧν] δίον. ΕἸ. 88, 14. γΟ]. 3» 
Ρ. 211 (εαϊβῖ.: Ὥσπερ εἴ τις ἱππικὸς 
συγγράψειεν περὶ ἱππικῆς, οσοηΐετί Ου- 
ΤΟΓΙΠ8. 
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ε 7 ι Ἁ 7 ΕΣ 3 ’ ἣ “- 

ἱππωνίᾳ. τοῦ μὲν τοίνυν ἔτι ἀδαμάστου πώλου δῆλον 
[ν4 Ν “σ᾿ κι ᾽7 σ΄ Ἁ “. 3 ’ὔ’ 

ὅτι τὸ σῶμα δεῖ δοκιμάζειν τῆς γὰρ ψυχῆς οὐ πάνυ 
΄ 7΄ ξε 4 ,ὔ “- 

σαφῆ τεκμήρια παρέχεται ὃ μήπω ἀναβαινόμενος. τοῦ 
γε μὴν “σώματος πρῶτόν φαμεν χρῆναι τοὺς πόδας σκο- 
πεῖν. ὥσπερ γὰρ οἰκίας οὐδὲν ὄφελος ἂν εἴη, εἰ τὰ ἄνω 
πάνυ καλὰ ἔχοι, μὴ ὑποκειμένων οἵων δεῖ "θεμελίων, οὕτω 
καὶ ἵππου πολεμιστηρίου οὐδὲν ἂν ὄφελος εἴη, οὐδ᾽ εἰ τἄλλα 

’ὔ, 2, 3, 5 Ἁ Εν Ἂ 

πάντα ἀγαθὰ ἔχοι, κακόπους δ᾽ εἴη" οὐδενὶ γὰρ ἂν δύναιτο 
“ 3 ΄“ “ 9, ΕΣ ἴω 

τῶν ἀγαθῶν χρῆσθαι. πόδας δ᾽ ἂν τις δοκιμάζοι πρῶτον 
νΝ Ν 5) - ς Ν κ“ Χ “ - 

μὲν τοὺς ονυχας σκοπῶν" οἱ γὰρ παχεῖς πολυ τῶν λεπτῶν 
“4 3 Ε ’ 3, 5. Χ - - ΄ 

διαφέρουσιν εἰς εὐποδίαν" ἔπειτα οὐδὲ τοῦτο δεῖ λανθάνειν, 
’ ες ε 9 ς 3, 5᾽ὕ 

πότερον αἱ ὁπλαί εἰσιν ὑψηλαὶ καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν 
ἢ χαμηλαί. αἱ μὲν γὰρ ὑψηλαὶ πόρρω ἀπὸ τοῦ δαπέδου 
ἔχουσι τὴν χελιδόνα καλουμένην, αἱ δὲ ταπειναὶ ὁμοίως 

βαίνουσι τῷ τε ἰσχυροτάτῳ καὶ τῷ μαλακωτάτῳ τοῦ 
ποδὸς, ὥσπερ οἱ βλαισοὶ τῶν ἀνθρώπων" καὶ τῷ ψόφῳ ς, ρ οἱ σοὶ τῶν ἀνθρ ἥ 

1. ἱππωνίᾳ) [ΛΌΤῚ ἱππωνείᾳ. 

2. τοὺς πόδας σκοπεῖν) Ηογαΐ. ϑ΄6ΥΠῚ. 
1,2, 86: Βεριρυβ ἰς τηοβ δϑῦ, υὐ] 
Θα08 Τ]ΘΙΟΔΉ ΓΙ}, ΟΡΟΥΟΒ Πρ] οἸαηΐ, 
ὯΘ 51 ἴδεϊθβ, αὖ β86ρ6, ἀβοούα 1η0]]1 
[α]ΐα Ρ6αδ8 οβϑί, διπηρίούθιῃ πα ποδί ἢ]- 
δηΐθιη, ασυοα Ῥαϊοίγαο. ΟΙππθθ, Ὀγονα 
υοά σαραΐ, γάτα σουνῖχ. ΦΑΟΟΒΚ, 

ὥσπερ οἰκίας Οοῃῖ,. (ὐοχητηθηΐ. 2, 
ἢ ΤΣ ΟΥΒΕᾺ, 

οὐδ᾽ εἰ “τἄλλα! Νορ]ρσοηΐι5 αἸού πη 
ῬῖῸ εἰ τὰ μὲν ἄλλα, χιοα τοροηὶΐ ο- 
Ὀθίπϑ Ρ. 782. 

8. παχεῖς] ῬΟΙ]ῸΧ 1, 101, ρτο δῖ 
λεπτοὺς, πλήρεις, σαρκώδεις, λείους, 
ὁμαλούς. Τάθιπ 104; ἡ δὲ ποδῶν ἀρετὴ 
εὐποδία. ΘΟῊΝ. Εἴ, τότ. 

[ἢ ταπειναὶ] }] ὅϑθοαδι νοσϑ ] 11, 
αυοα Δἰϊθηθτη ἰοουπι οοσαραν!ΐ να] οχ 
σ᾽οββῶ δρροβιία δα νοσαθυ]απι χαμη- 
λαὶ ΟΥ̓πὶ οϑύ. Ῥοβί αδθῆπι!οηθηι 
ΔΓογατα πηρυϊαπὶ καὶ ἔμπροσθεν καὶ 
ὄπισθεν ΤεοῖΘ ἀδπγαπη δοααὶίαι 8]06- 
ΤΌΤΙΩ. (5.1 ΠΟΙ]ΟΠ15 Τηθιη ὈΓ τη, ἢ χαμη- 
λαί. ῬΟΙΙὰχ ροβί γοθ ἃ ΒΡΓα 811δἴδ, 
1, 101: Ξενοφῶν δὲ αὐτὰς χαμηλὰς 
καλει. ΞΟΗΝ. 

χελιδόνα] ΡΟΠὰχ 1, 188, Ἰαυάαὶ 
ὁπλαὶ κοῖλαι, ὡς εἶναι ἐν βάθει τὴν 
χελιδόνα καὶ μηδὲν αὐτὴν τῶν ἐκ τοῦ 
ἐδάφους λυπεῖν ἡ γὰρ τοιαύτη ὁπλὴ 
ὥσπερ κύμβαλον, φησὶν ὁ Ξενοφῶν, 

4. ὑψηλαὶ] ἢ ταπειναὶ δἀ ἀπηΐύ 1107]. 

πρὸς τὸ δάπεδον ψοφεῖ" εἴποις δ᾽ ἂν 
καὶ κροτεῖ καὶ κτυπεῖ καὶ ἠχεῖ. Αρϑβυι- 

ἴυ85 ἴῃ ΠΙρρίαίγ. Ρ. 253: Οἱ κάτωθεν 
κοίλην ἔχοντες καὶ τὸν ὄνυχα παχὺν 
καὶ ἐν τῷ περιπάτῳ ψόφον ποιοῦντες 

ἄδρομοί [εὔδρομοι Δ ΟοΟ 815 δὰ ἢ. 1.1 
τε καὶ ἄκεντροι ἐν τῇ ἱππασίᾳ. ὍὉο- 
Ἰυτη611α 0, 29, 3. 1Π Ρ.]1Ὸ Ἰαυδΐ τισι- 
ἰα5 αἰγαδ δὲ αἰΐαβ θὲ οοποαυαδ τοΐιηι- 
ἀαδηιθ. Ἠθδγομίαβ : Χελιδὼν, τὸ κοῖ- 
λον τῆς ὁπλῆς τῶν ἵππων. (ὑΔΙΠΘΓΆΥ]5 
οὖ [1,606]. ἐοδίμοσηνθην Ὦ. 1. Ἰηΐο ΡΥ 6- 
ἰδηΐα, 41188] χελώνην βοτϊρίατη 16ρ15- 
βθηΐ, απο οδδ ἴῃ δΔηποίβϑι!οη6 ΒΥΟΙδΕΙ. 
Αρβυτίῃιβ εἱ ἀτᾶθοα ἀθοροπῖοᾶ τό. 1, 
9; βάτραχον, Νοροίϊ5 γαγμίαπι νοσϑῖ, 
6 4111 ἐα 7οινολοίέο, Βυιδινὶ ἐδ 5οἴθ, 
ΠΟΒΌῚ αοη ϑέγαϊί. Ααἀϊνευρθηίθαβ 
Ἰαΐθυιθ5. ραυῦ5. οαναθ οἵ στ20]1158 1Π ΒΓΔ 
Θἰαύῦτη ΙΓ Πα] Π18. ρΑΒΒΘΥΠη. ΠΟΙΊΘῺ 
μαροὶ ταθοσση. 1085. ᾿π θυ ρΙθἴδ- 
ἴυν, υὐ Η Θ5γο 5, Βεα δαα!ϊῦ, ἔνιοι καὶ 
τῶν κυνῶν τὸ αὐτὸ μόριον. ΒΟΗΝ, 
Ν. ΄᾿ηἴτὰ 6, 2. Δααὶῦ «Δ0ο0 515 ορ- 
Ρίδῃ. ὕγῃ. 1,102 : Καὶ σφυρὸν ἀγκλί- 
γοιτῸ, θέοι δὲ ̓ περίδρομος ὁπλὴ ὕψι μάλ᾽ 
ἐκ γαίης, πυκινὴ, κερόεσσα, κραταιή. 

οἱ βλαισοὶ] ὙΥ ΘΙΒ1π11 δηποίδίιο ἤδ6Ο 
Θοϑ: “Οἱ βλαισοὶ ὯΟΠ Ῥοβϑαηῦ 6880 
ἢ. 1. οἷς τὸ ἀπὸ τῶν γονάτων εἰς τὸ ἔξω 
τὰ σκέλη ἀπέστραπται, αἱ Ῥο]]χ ἀθῇ- 

Υ̓ 
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; 
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δέ φησι Σίμων δήλους εἶναι τοὺς εὔποδας, καλῶς λέγων" 
7 Ἁ ᾽ὔ ΄ Ν Ἁ ’ὔ ς " 

ὥσπερ γὰρ κύμβαλον ψοφεῖ πρὸς τὸ δάπεδον ἡ κοίλη 
ε ΄ 5 Ν ἈΤΚΩΣΣ ζ δ “ “ Ν 3 , 

ὁπλή. ἐπεὶ δὲ ἠρξάμεθα ἐντεῦθεν, ταυτῃ καὶ ἀναβησό- 
Ἷ Χ 7 - “ 7, Ν , 

μεθα πρὸς τὸ ἄλλο σῶμα. δεῖ τοίνυν καὶ τὰ ἀνωτέρω 
΄ “ ᾽ Χ “- [4 5 - “ 

μὲν τῶν ὁπλῶν, κατωτέρω δὲ τῶν κυνηπόδων ὀστᾶ μῆτε 
Ἁ 53 γ “ 7 Χ 7 

ἄγαν ὀρθὰ εἶναι, ὥσπερ αἰγὸς" ἀντιτυπώτερα γὰρ ὄντα 
͵ ὩΥ ’ὔ 7 ΄- Ν 

κόπτει τε τὸν ἀναβάτην καὶ παραπίμπραται μᾶλλον τὰ 

ὨΪ 2. 103, 564 οοηίγα 4008 1116 ῥαιβοὺς 
ατοιί, οἷς καμπύλα εἰς ἔνδον, 1. 6. ναϊρί. 
Τοοοοί οοτηραγαίϊο. Νδη βουσί δαὶ 
ΠΟῊ δἰΐα πΠρὶ]8. ὨΙΧῚ ΠΟῚ ΤΟ 0 ΘΟΥΟΠ8 
βῖνθ 501148 πηρ]α6 ραγίθ [θυγδ πη ̓τῈ- 
τητιηῦ, 566 οἰϊδη Υ8Π1ι|]8, 516 ὨΟΤΏ]Π68, 
αϊθιιθ οὔὐτὰ ϑαηΐ ἱΠ ΠΌΟΥΒΌτη. ἰοτία 
ΠΟΤ ΤΠΟὉ ΘΧίθγ 5 οὖ 5011615 ρ]απΐδθ 
ρα θα5 ᾿ποραπηΐ, 566 ΘἔΙατη τη] ἸΟΥ] 
Ρϑγίθ, αὐτιὰ βρθεΐδί 1Π ΓΟ ΒΩ οὖ 16η1- 
ΤΟΥ ΒΒΡΘηΒἃ 1η δἰζαπη γϑοϑα!. ΚΜ ε- 
ΤΘΟΥ πιὸ νἱν ἀοοίτι5 Το τϑοῖθ ροῦρθη- 
ον δηΐπηο. Βλαισόποδες 5ιιηΐ [68- 
τὰ]]π65 εὖ Ἰδσογΐαθ, αᾶ8 ὈΥΪΤΊΟΓΘΙΩ 
ΡΘααπι ρδγίθ πὶ ὈΥΓατι πὰ ἴθυσγαθ ΔΡΡΙ1- 
τηπηΐ, Βδαιιθηΐθ ροβίθιοσθ, ἀπτὴ ῬΓΟ- 
σοαππηῦ, δίαπθ ᾿ἴΐα ρϑᾶββ 1881] ΡῈΓ 
ΤοΙΎϑτη ἰγαηαπί. (ὐοηΐτα οδπΟΥΪ οἵ 
αϑίδοὶ ῥαιβοὶ Βιιη εἴ αἸοιηΐυΥ πάγου- 
ροι ῥαιβοὴὶὺ ΝιΙοαπάτο ΤΠοιῖδο. 788. 
ἤαπϑθ δὔϊατη Ῥβαϊθιι8 Ῥυιουιθι5 βαπΐ 
ΕΧ ραγίθ ῥαιβοὶ, ρ]δηΐα. Θπΐτη ἸΠίΤΟΥ- 
ΒΌΠΙ ἰογίβ τη 015 δϑύ, 4 18Ππ| ροϑβίειιο- 
ταμη. Ηπῖς ἰρὶῦπῦ ᾿πβιβίαηϊ τϑοΐδθ, 
τϑούδηηαιθ, ΠΟη ΟὈ]] τι ΠῚ, ἸπΠρΟΠηΐ 
ἴειταθ ᾿ποθαθηΐθββ.0 [)βπίαιιθ Χοηο- 
ῬὨΟΠΟΙ ΠῸΠ ΠἸΙουδ ΠΟύΙΟΠ 65 ΤΟΓᾺΠῚ 58 
ψΟσΑΡ]ΟΓ τη ρυανο ρουνοσίοσο ΒΟῊΝ, 
Τιιοῖῦ ῬΟΙΠχ 2, 192 : Ῥαιβοὺς δὲ κα- 
λοῦσιν οἷς καμπύλα εἰς τὸ ἔνδον τὰ 
σκέλη, βλαισοὺς δὲ οἷς τὸ ἀπὸ τῶν 
γονάτων εἰς τὸ ἔξω ἀπέστραπται" καὶ 
τὸ μὲν ᾿Αρχίλοχος, τὸ δὲ Ξενοφῶν 
λέγει. Υ. ἀ6 Πὶ8Β νοσϑῦυ]}8 ΤΠ 68. 
ΘΙΘΡΉ. 

πρὸς τῷ δαπέδῳ) αὐτὴ [ἴ,. εὖ ΡΟΙ]Ο6 
Ι, 188, ΒΟΙΙΡΒῚ τὸ δάπεδον. ..ἢ. Ηϊπο 
1Ππ4 νιγρη ἀθοτρ'. 3, 80: ““ οὗ 501140 
ΘΥαν θυ Βοηδῦ ππρτΐδ σου. 5ΟΗΝ, 
ὃ ὑψηχὴς οὖ ΒΟΠΙΡ6Β ἀρπα ρορίδβ (6 
6415. Ηοταΐ. ροά. τό, τι: Εααδ5 
ΒΟηϑηΐθ ψϑυθουα Ὁ ἀπρυϊ. {1- 
ΟΟΒ5. 
ἡ κοίλη ὁπλή] 1. ᾳ. ὑψηλὴ, ουΪὰ8 

ΤΩΒΓΡΊΠΟΘΒ ΔΙΠΟΓΟΒ Ιηθαϊδτη ῥδΥΐθ Πα 
ἔθυιγο 80].π| ΠῸῚ ρδϊιπηίαγ. ΦΑ- 
ΟΟΒΚ. 

4. τὰ ἀνωτέρω] Η]ρρὶδίτ!ςα Ρ. 262, 
8 : Ὅσοι δὲ ἐν τοῖς μεσοκυνίοις τὰ ὀστᾶ 
ὀρθὰ ἔχουσιν, ἄγαν κακοπερίπατοί εἰσι 
καὶ τὸν ἀναβάτην φέροντες συγκόπτουσι" 
λέγονται δὲ ἐλαφόποδες" καὶ οἱ ἐν τῷ 
αὐτῷ τόπῳ ἔχοντες βραχέα τὰ ὀστᾶ καὶ 
ταπεινὰ οἷ οεἴ. Μεσοκύνια ΒΕΓΘΏΡΈΓΙΕΙΒ 
ἔῆ ραϑξέογη, (1111 ράξι 1.5, τιοβ υἹ δ 5- 
δοίη, νοοδῃΐ. Κυνήποδες δαπί ΟΟΒ 
Βεγθηρσοτιβ ἔλθ ζειϊοοῖ, (8111 δοιιίοίδ, 
ΠΟΒΕΓΙ αἷθ Κοίλῃ, νοοδηῦ. ἩΘΒΥΟὮΙΠΒ : 
Κύνες, τοῦ ἵππου τῆς ὁπλῆς μέρος. 
Η!ρριδίτιοδ 1. ο. : Οἱ κυνοβάται λεγό- 
μενοι, οὗτοι προφέρουσι τὰς ὁπλὰς εἰς 
τὸ ἐντὸς μέρος τῶν κυνηπόδων ἢ σφυ- 
ρῶν λεγομένων, καὶ ἕλκουσι τοὺς πόδας 
καὶ χωλαίνουσιν ἐν αὐτοῖς, [ἔνιοι δὲ καὶ 
παίσουσιν αὐχερῶς, 1. πταίουσιν εὖχε- 
ρῶς. ΟΟΚΕΙ. ῬοΙ]αοὶ ργοδηΐαυ 1, 
188, κυνήποδες ἔγκοιλοι στερεοὶ, ἱτη- 
ῬΓΟΌΔΠΙΙΙ τοι, κυνήποδες παχεῖς. Ηε6- 
ΒΥ Θϊα5 κυνοβάμονας νοοσδῦ ηπ05 Η!Ρ- 
Ρἰϑίσιοα κυνοβάτας. ΒΟῊΝ, Μεροίϊαβ 
3, 54: Οτίμοςοϊα οὔτ Ἰυτηθπία νοὶ 
Β.Π|ο8ὰ ἀἸοσαηΐαγ ααᾶθ σΟΠ ΓΟ ΟΠ ΘΠ 
ΠΟΥΨΟΓΌΙῚ ραύϊπηΐαν ἴῃ ΡΘαΙθ8, οἵ (68 
σΔΡΙΠθτι5 πηρι]δγπιὶ οδ]οδηΐ οὐ ϑαηΐ 
ΤΙΡΊΙ5 ΔΙΠΘΆΠ5, αὖ Ρ]Δη85 ὉΠρΡΊΪΑ5 
ἴῃ (ΘΥΤΔΤΠ ῬΟΠΘΥΘ ΠΟ ροβϑίηΐ. «4- 
ΟΟΒ5. 

παραπίμπραται μᾶλλον τὰ τοιαῦτα 
σκέλη] (ἐς 7απιθο5-ἰὰ δοπέ ρζιι5 διμ)οἐἐθ5 
ἃ 56 ΘΟΥΘΟΥ. Οδίθη ἀδη5 165 σ]ΟΒ65 
Δ᾽ ΗΙρροοταίθ : Πρῆσμα, ἐμφύσημα. 
Οπ οεἰΐθ ἀὰ τηδπιδ παραπίμπρανται 
κνῆμαι καὶ πήχεις. ϑϑίαροι 1. 15; 
Ρ. 709. οἱ δὲ ἵπποι ἀπὸ φορβειᾶς ἄγον- 
ται τοῦ μὴ παραπίμπρασθαι τὰ σκέλη. 
Οπ 58᾽εβϑὲ ἱγοτηρέ δχρ]!}ααδηΐ ο6ο] α6 
1 Θηαίγ] ]ατα. Ηϊέτοο]ὲβ ἀδη5 168 ΗῚρ- 
Ρἰίτιαιιθ5 : Παραπρήσματα λέγεται ἢ 
μελικηρίδες, ὑπό τινων" δὲ ὑδατίδες, 
ἅτινα γίνεται ἐν τοῖς κυνόποσιν ἢ σφυ- 
ροῖς λεγομένοις. ταῦτα οὖν δεῖ καίειν" 
εἰσὶ γὰρ κρισσοί. Οὐ ἐδ δἰπδὶ 4} 
ἔδαΐ 1τα θα ρᾶββᾶρθ. [6 πηέξιηβ ΗἸέ- 
Ῥοο]ὸβ αἰ 41Π|6ὰγ5: Ὑπὸ δρόμου σῴφο- 



1866 Ὲ ΒΝ ἘΘΩΙΓΕΤΕΙ 

κ ’ ΠῚ ᾿ δ᾽, κ . » 5 -, Ν 
τοιαῦτα σκελη" οὐδὲ μὴν ἄγαν ταπεινὰ τα ὀστᾶ δεῖ εἶναι 

“- Ν ἋἝὃ ας ἰς “ ς Υ 3.3} ψ 

ψιλοῖντο γὰρ ἂν καὶ ἑλκοῖντο οἱ κυνήποδες εἴτ᾽ ἐν βώλοις 
55.9. - 9 7 σ΄ Ἃ “ ἜΡΩΣ 

εἰτ᾽ ἐν λίθοις ἐλαύνοιτο ὃ ἵππος. τῶν γε μὴν κνημῶν τὰ 
9 κ᾿ ᾿ κ 53 ὡς ὕ 7 π 
οστᾶ παχέα χρὴ εἶναι; ταῦτα γὰρ ἐστι στήριγγες τοῦ 

’ 3 ὔ , 5 λ Ν ΖΘΣΞ 3 δὲ 
σώματος" οὐ μέντοι φλεψί γε οὐδὲ σαρξὶ παχέα" εἰ δὲ 

Ἃ 7 3 ΄“΄“ ἌΡ ’ , ΄. 

μη, ὅταν ἐν σκληροῖς ἐλαύνηται, ἀνάγκη αἵματος ταῦτα 
΄- ἊΝ ’ Ἁ 

πληροῦσθαι καὶ κρισσοὺς γίγνεσθαι, καὶ παχύνεσθαι μεν 
Ν ’ 3 ἥ δ δὰ ’ ω Ν ’ 

τὰ σκέλη, ἀφίστασθαι δὲ τὸ δέρμα. χαλῶντος δὲ τούτου 
᾽ὔ ᾿ ς ᾽ὔ 3 σ΄ Ν 3 7 ἈΝ 

πολλάκις καὶ ἡ περόνη ἀποστᾶσα χωλὸν ἀπέδειξε τὸν 

5. παχέα Οὐγοηῖιϑ. ΤΑΌΥΪ παχείαις. 
ΟΥΓΟΙ. κρείσσους 1. 

δροῦ μάλιστα γίνεται πρήσματα, καὶ τὰ 
σφυρὰ τὰ ἔμπροσθεν πίμπραται, ὡς 
δοκεῖν ὑγρασίας εἶναι πλήρη. ΤΒόο- 
Τηηθϑβίε, ἡ “μελικηρὶς ὦ ὄγκος ἐστὶ περὶ τὰ 
ἄρθρα γινόμενος ὑγρὸς καὶ παχὺς, ἐν ᾧ 
(ἰΔουη6) καὶ μεταβαλλόμενος εἰς μέλι- 
τος πάχος καὶ χρόαν εἴληφε καὶ τὸ 
ὄνομα. ἴγδῃ85 αδίζθ τη8]8 16 18 ΠΟΒ 
ΤηδγόοΠαιιχ ΠΟΙΏ θη  ΘΠΘΟΙῈ ἦ65 ΘαΊα 
(ὑδατίδες) οῃ νοὶ ϑϊπίθι ἀπ Ὀουϊ]οί 
11η6 ὨθΠΠΘΟΥ ἔρα!586 οὖ συιπιθιιβθ αα] 
ΤΈΒΒΘΠῚ]6 δὰ Π116], α᾽ οὰ 680 νϑπὰ 1᾽ὰ- 
ἴΥ6 ΠΟΙ μελικηρίς. Οὔ ΒΕ. 

4. οἱ κυνήποδες] Οὐὐδχ Ρα115. οὖ 51- 
ΤΩΙΠΘΥ ΒΔ ]ΟΚθη θυτρίδητιβ ῬΟΙΙα οἱ Ι, 
187: Ἔν δὲ τοῖς κατάντεσιν εἰ ἱ ἐλαύνοις, 
φησὶν ὁ Ξενοφῶν, ἀφίσταται τὸ δέρμα" 
δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ τὰ νεῦρα παχύνεται ᾿ τῶν 
πρόσθεν ποδῶν τόν τε ἱππέα καὶ αὐτὸν 
τὸν ἵππον φερόντων. οἱ Πέρσαι δὲ καὶ 
᾿Οοδρύσαι, φησὶ, μεμελετήκασι φέρειν' 
τῷ γὰρ ἐπελαύνεσθαι ἀσυνήθεις ὦ ὄντας 
(ΘΟ) ἐν τοῖς τραχέσιν ψιλοῦνται μὲν 
αἱ κνῆμαι καὶ ἑλκοῦνται, μάλιστα δὲ 
τὴν παρακερκίδα, ἣν περόνην ὃ Ξενο- 
φῶν καλεῖ. Θιοτγθτη ταίϊομπθιη δαϊίο- 
τῸ8. Χϑπορποπύίθὶ Πασαβαιιθ ποη Πᾶ- 
Ῥαδγιμηΐ, οτη 6Χ 115 ἢδί τηδηϊθδίπτη 
ψ ΙΓ] 1 ναυϊραΐαο ΒοΙρύαγδθ, ὉὉ] οϑί οἱ 
κυνήποδες 6Χ ΒΕΡΘΙΙΟΙΡῸΒ γΘρϑίϊ πη 
Ῥοϑβύ ἑλκοῖντο, οὰπὶ ΧθπορΠο, 56η- 
[θη Ιρ88 αθιποπδίγαηίθ, αἱ κνῆμαι 
ΒΟΙΡΒΟΙῦ. ΟΗΝ. 

5: κνημῶν τὰ ὀστα] ῬοΙΙαχ τη ἰδ α 
Ροηϊΐ “κνήμας ἀσάρκους. Ιάθιῃ 220: 
Ἔν τοῖς ἀντιτύποις πάσχουσιν αἱ κνῆ- 
μαι, ἃς Ξενοφῶν καλεῖ στήριγγας τοῦ 
σώματος. 50 ΗΝ, 

κρισσοὺς]) Ν, Ἰπᾶρχ. 
ἀφίστασθαι τὸ δέρμα] Ἡ!ρροοΥ. 

ΒρΙάθιη. ρ. τιύ Β' : ̓Αφίσταται τὸ 
Ἀ 

κρισσοὺς ταλγρο Μ. ε δ αὐϊοδπῃβ 

δέρμα ἀπὸ τοῦ ὀστέου, ΟΠ ΒΕ. 
ἡ περόνη] δῃςο ῬΟΙΙὰχ οὐπὶ ὅ51- 

ἸΠΟΠ6 παρακερκίδα νοοραῖ. [26 νἱίϊο 
Πυ]8. Ρδυ 15 οἵ Ἰρϑίαβ {0186 118 ἯΡ- 
Ρἰαίγοα Ρ. 1208: Ῥυμναζομένῳ τῷ πώ- 
λῳ ἔστω ὁ τόπος μὴ λίαν ̓ βαθύγειος" 
(Χβπορμοη ἐν βώλοις εἴτ᾽ ἐν λίθοις 
αἸχ}) μάλιστα δὲ ἐν ἀρχῇ τῆς ἡλικίας" 
ῥᾳδίως. γὰρ συμβαίνει ἐν ταῖς κνήμαις 
ἀποστῆναι τὰς περόνας, καὶ οὕτω τὰ 
μεσοκύνια χθαμαλὰ γίνεσθαι" (σοπίγα 
ΧΡΠΟΡΟη 8ἃ μεσοκυνίοις χθαμαλοῖς 
Θασουατα κυνοβατῶν νοοδίοΥΠ| ΤῈΡΕ- 
{| ΜΠ 1) τούτου δὲ συμβάντος χωλὸς 
ὑπάρξει ὁ ἵππος. Αρβυυΐυβ 101. Ρ. 
220: Ὁμοίως οὐδὲ τὰ ἐν ποσὶ στρέμ- 
ματα καυστέον᾽ συμβαίνει γὰρ κατά- 
φραξιν γίνεσθαι τῆς φοινικίδος, τῶν 
γόμφων (οατα[ 6115) ἐπιτιθεμένων ἐπὶ τὸ 
κύνοπλον. οὐ δύναται γὰρ ἑτέρᾳ ὁπλῇ 
καταβῆναι, καὶ γίνεται χωλός. Ῥ͵ΙῸ 
ααϊθυβ᾽ Τ᾿ μοοταηδβϑίμιβ Ρ. 220: ᾿Αλλ᾽ 
οὐδὲ τὰ ᾿παράχηλα στρέμματα" ἐκπε- 
σεῖται γὰρ ἡ χηλὴ: καὶ ἄλλη οὐ φύεται, 
ἸῚ τηδ]θ Ἰθσὶ αν θα! ματα χολή. ΤΌΙάθπι 
ΒΘα]αΪαΓ Ρ. 264: Τὸ στρέμμα ἤτοι χά- 
λασμα---τὰ τοῦ στρέμματος σημεῖά ἐστι 
τάδε" οὐ καταμένει ὁ ποὺς ἐπὶ τῇ συμ- 
βολῇ τῇ χοινικίδι λεγομένῃ, ἀλλ᾽ ὑπο- 
φεύγει, καὶ μετέωρα γίνεται τὰ κατ᾽ 
ὄνυχα. 
ἡ περόνη ἀποστᾶσα] ἴ,ἃ σΠ 6 ν1}}16 56 

ἀέρ!αςαηΐ, 56 ἀόθοϊίζαπί. 11 νϑαΐ α116 
16 Ῥουϊοί οὖ 1] δρρίῖ]ὰθ δι οἶθν8], 
Β6ΙΟΏ 500 8806, 165 τηοίβ 41] (0Π- 
γιθπηθηΐ ἂ 1’ Ποιηηθ. Περόνη 515 }1Π8 
ῬΙΌΡΥΘΠηθηΐ {16 οἰαυοίέο αὐἱ ΥΆνΘΥΒ6 
Τ᾿ δχίσγειηϊό απ θοσ]οη ρου 16 ΠΧΘΓ. 
Ο εβύ θῃ 66 568 406 1 οιπρ]οἰθηΐ ἴοα- 
Ἰοῦγ5 165 ̓ ἱπρϑη θα 15 ρΎΘΟ5, ὑθέθγ65 Μ7α- 
ἐποηναϊοῖ. [)6 Ἰὰ 165 τιέάθοϊμθ ομέ 
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[7 7ὔ ΝῚ [2 ΟΝ ὃ ΄. : ξ ἴων ες “. 

ὀἵππον. τά γε μὴν γόνατα ἢν βαδίζων ὁ πῶλος ὑγρῶς 
κάμπτῃ; εἰκάζοις ἂν καὶ ἱππεύοντα ὑγρὰ ἕξειν τὰ σκέλη" 
πάντες γὰρ προϊόντος τοῦ “χρόνου ὑγροτέρως κάμπτουσιν 
ἐν τοῖς γόνασι. τὰ δὲ ὑγρὰ δικαίως εὐδοκιμεῖ; ἀπταιστό- 

ἈΝ 7 Χ 7 ΄- “- 

τερον γὰρ καὶ ἀκοπώτερον τὸν ἵππον τῶν σκληρῶν σκε- 
7 λῶν παρέχει. μηροί γε μέντοι οἱ ὑπὸ ταῖς ὠμοπλάταις ἢν 
παχεῖς ὦσιν, ἰσχυρότεροί 
ἀνδρὸς φαίνονται. 

ΤΕ καὶ 

καὶ μὴν στέρνα πλατύτερα ὄντα καὶ 

εὐπρεπέστεροι ὥσπερ 

πρὸς κάλλος καὶ πρὸς ἰσχὺν καὶ πρὸς τὸ μὴ ἐπαλλὰξ 
8 ἀλλὰ διὰ πολλοῦ τὰ σκέλη φέρειν εὐφυέστερα. ἀπό γε 

μὴν τοῦ στέρνου ὁ μὲν αὐχὴν αὐτοῦ μὴ ὥσπερ κάπρου 
προπετὴς πεῴύκοι, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀλεκτρυόνος ὀρθὸς πρὸς 
τὴν κορυφὴν ἢ ἥκοι, λαγαρὸς δὲ εἴη τὰ κατὰ τὴν συγκαμ- 
πὴν, ἡ δὲ κεφαλὴ ὀστώδης οὖσα μικρὰν σιαγόνα ἔχοι. 

ῬΓΒ 66 τηοῦ ΡΟΌΓ ΘΧΡΥΊΠΊΟΙ Ϊὰ (ἔία α΄ ἀΠ 
05. εἴ αδῃὴβ 1 ἀϑασθ σΟΙΠΊΓΊΠΠ, 1] 5ὶρ- 
ΠἰῆΘ 1ὰ σἤ6ν}}16 ἀπ ΡΙΘα. ΑΡδβυγῖβ 
Ρ. 40 οορῖε Χέπορβοῃ: Ὅταν δὲ συμ- 
βῇ ἐν τοῖς γόνασι καὶ ταῖς κνήμαις χα- 
λάσματα γενέσθαι καὶ τὰ μεσοκύνια 
χθαμαλὰ, γιγνώσκειν δεῖ ὅ ὅτι ἡ περόνη 
ἀφίσταται ἐν αὐτοῖς καὶ ἔστι χωλός 
()ουΐε ὃ ἵππος)" ὅσοι δὲ τὰ ὑποκάτω 
τῶν γονάτων ἃ λέγεται κνῆμαι, παχέα 
ἔχουσι καὶ σαρκώδη, ῥᾳδίως οὗτοι ἐν τῇ 
στάσει (11Ξ62Ζ βάσει) τοὺς πόδας ῥήσ- 
σουσι. (Οὐεἴζε ἀἰἸδβΙοσαίοα πι Ὀοα]οί 
416 ΠΟΙΙΒ ΔΡὈΘΙΟΠΒ τηέτηδγ 16, Ηἰέ- 
γοο]ὲβ 1 ΠΟΠΊΤΩΘ Ξ5]Π10]Θπηθηΐ ἀπό- 
στημα᾽ ᾿Ἐὰν ἀπόστημα ἐπιγένηται ἐξ 
ἅλματος ἢ κυλίσματος ἢ πληγῆς ἢ 
πτώματος. ΟΌΒΒΕΗ. 

6. ὑγρῶς κάμπτῃ) ῬΟΙ]ΙυΧ 1, 188 : 
Καὶ γόνυ λαγαρὸν πρὸς τὴν συγκαμπὴν 
καὶ σκέλη ὑγρά" το, ἴῃ γἱΓαρο το Πᾶ- 
Ὀεΐ σκέλη σκληρὰ, γόνατα δυσκαμπῆ᾽ 
ὁ γὰρ ὑγρὸς κάμπτει τὰ γόνατα ἀκοπώ- 
τερον καὶ ἀπταιστότερον βαδίζει. Η!ρ- 
Ρἰαίτιςα Ρ. 262: ᾿Αγαθοὶ καὶ οἱ τὰ γό- 
νατα ὑγρὰ ἔχοντες καὶ εὐκαμπῆ ἐν τῇ 
ἱππασίᾳ" εἰσὶ γὰρ ἀπταιστότεροι, καὶ 
ἀκίνδυνοι τῷ ἀναβάτῃ ὑπάρχουσι, καὶ 
ἀκοπώτεροι. 'δὲ εἰσὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν 
σκληρὰ ἐχόντων καὶ ὅμοια τοῖς ὀρθο- 
κώλοις ἢ πασσάλοις λεγομένοις, Ὁ] 
Τη816 δαϊξαγ ὀρθοκοίλοις. [Θποα οοΥ- 
γοχοῦδῦ Ἰάτὴ (ὐσγετῖαβ.1 ἤοϊίηα ογιγα 
αἰχι νιρρΊ 5. 5ΟΗΝ. 

ἱππεύοντα] 1. 6. ἀναβαινόμενον. 
5ΟΗΝ, 

ἀκοπώτερον͵ Οοπῇ. ἀἸοσαπάδ δα 8, 7. 
5ΟΗΝ. 

7. μηροί] Ἀδοΐα Δηϊ πη νουε ΥΥ̓ ε185- 
Κιὰβ αἰβπραι, δ Δα, Δ Ὁ 115, 
4] 5. 14, μηροὶ οἱ ὑπὸ τῇ οὐρᾷ ἀϊοαπ. 
[πτι ΡΟ] αχ ᾿ἰαπαάδὶς μηροὺς ἰνώδεις, 
ουἱραῦ ἀπαγεῖς. Αγηιοβ νοσδῃΐ 1,801], 
ἐΐ6 αΥ̓Ήι5 ΒΙΤΩΊΠΤΕΥ Βουθηρσοῦ. 5ΟΗΝ. 

στέρνα] ῬΟΙΠῸΧ 1, 190, ἰαπάδΐ στέρνα 
πλατέα, ουἱραύ στενὰ τοΙ. ΑααΙ 192 
᾿Αμείνων δὲ ἵππος ὁ μὴ ἐναλλὰξ ἀλλὰ 
διὰ πολλοῦ τὰ σκέλη τιθεὶς καὶ διαφέ- 
ρων᾽ κακὸς δὲ, εἰ τὴν διάστασιν ἔχει 
τῶν σκελῶν ὡς μεγίστην᾽ ὑπάρξει γὰρ 
αὐτῷ, Σίμων λέγει, διὰ πλείστου τὰ 
σκέλη ῥίπτειν. Ὁ Οὐβίητβ τη] θθαΐ 
ἐπαλλὰξ---σκελῶν μεγίστην---οαὐτῷ, ὡς 
Σίμων λέγει. Ἐξοῖθ ᾿πέογργθέθμη ΘΓῸ- 
ΤῈ 5 ποίαν! ΟΥ̓ οἰ π|8, ΠΟ ΟΥ̓ 65 σΥ6551ι5 
γοΓΙΘὨΠΠΓΏ, ΟἸΠῚ ἑαίζογοδ, ἸΔΌΊΟΥΘ ἸΠΊΘΥ 
58 Βρδίίο (διὰ πολλοῦ διαστήματος) 
αἰβίαπίεβ 1ηἰ}]Πρϑηΐιῦ. πλατύτερα 
στέρνα ΒΕΥΘΠΡΘΓΙΒ νου ὦ τὐῖα!ο οἠοϑί. 
5ΟΗΝ, 

8. προπετὴς] ῬΟΙΙῸΧ 1, 189 : Τρά- 
χηλος εὐκαμπὴς ὡς ἀλεκτρυόνος, ἀλλ᾽ 
οὐχ, ὥσπερ κάπρου, ὀρθός. (Οἰινυοφέιν 
απο ἵπἤοων νους (δι  ΎΆ 118. 
5ΟΗΝ. : 

πεφύκοι) [(61Π| ΟΡ΄δΕΙΝΙ τι8118 5. 17» 
ΗΙΡΡδύΌΗ. ὃ, τ8. Ν'. δὰ Απδῦ. 2: 3, 37. 
“συγκαμπὴν] ΡΟΠῸΧ 1, 188, μαθεῖ 

γόνυ λαγαρὸν πρὸς τὴν συγκαμπὴν, μος 
ΨΕΙῸ ἴπ Ιοσο Ὀγαναβ εὐκαμπὴς ΑἸἰχΙΐ. 
5ΟΗΝ. 

ὀστώδης) ῬΟΙΠῸΧ τ, 1τ89, κεφαλὴ 



198 ΙΝ ΒΒ" ΒΟ ΕῚ 

οὕτως ὁ μὲν τράχηλος πρὸ τοῦ ἀναβάτου ἂν εἴη, τὸ δὲ 
ὄμμα τὰ πρὸ τῶν ποδῶν ὃ ὁρῴη. καὶ βιάζεσθαι δὲ ἡκιστ᾽ 
ἂν δύναιτο ὁ τοιοῦτον σχῆμα ἔχων καὶ εἰ πάνυ θυμοειδὴς 
εἴη" οὐ γὰρ συγκάμπτοντες ἀλλ᾽ ἐκτείνοντες τὸν τράχηλον 

Ἂν Ν ΔῈ ’, θ ε ὦ 3 - - 

ο Και ΤῊ κεῴα. ὯΨ βιάζεσ αὶ Οἱ {πΠηῸΟϊι ἐπ χείρονος, Ἄν 

1Ο 

11 

δὲ Χρὴ καὶ εἰ ἀμφότεραι μαλακαὶ αἱ γνάθοι ἢ ̓ σκληραὶ, ἢ 

ἢ ἑτέρα. ἑτερόγναθοι γὰρ ὡς τὰ πολλὰ οἱ μὴ ὁμοίας τὰς 
γνάθους ἔχοντες γίγνονται. καὶ μὴν τὸ ἐξόφθαλμον εἶναι 
» Χ ΄σ 7 ΄- ΄ Ν 3. κι 

ἐγρηγορὸς μᾶλλον φαίνεται τοῦ κοιλοφθάλμου, καὶ ἐπὶ 
“ » ἃ ς “- ε ω Ν ΩΝ Ὁ ε 3 

πλεῖον δ ἄν ὁ τοιοῦτος ὁρῴη. καὶ μυκτῆρές γε οἱ ἀνα- 
σ΄ » ψ ἷν Ν 

πεπταμένοι τῶν συμπεπτωκότων εὐπνοώτεροί τε ἅμα εἰσὶ 
’ ἮΝ “ {2 δ 4 

καὶ γοργότερον τὸν ἵππον ἀποδεικνύουσι. καὶ γὰρ ὅταν 
5 ,ὔ Ψ " ΩΝ ς " “ 3 ΄ 

ὀργίζηται ἵππος ἵππῳ ἢ ἐν ἱππασίᾳ θυμῶται, εὐρύνει 
ζω, δ “ δ δ Ν 4 5 

μᾶλλον τοὺς μυκτῆρας. καὶ μὴν κορυφὴ μὲν μείζων, ὦτα 
ἃ ΄ ς δὴ Ν ε 

δὲ μικρότερα ἱππωδεστέραν τὴν κεφαλὴν ἀποφαίνει. ἡ δ᾽ 
αὖ Ψ λὴ » , “ ε 3 β ’ ΕῚ λ έ Ἁ 

ὑψηλὴ ἀκρωμία τῷ τε ἀναβατῃ ἀσφαλεστέραν τὴν 

8, δὲ δααιϊΐ Ο., οἴῃ. ἴ,. τὰ δαἀαιαι ὙΥ εἰβκιαβ. 
ἐγκάμπτοντες. 9. ἡ ἑτέρα δοϊιποιάογαδβ. 
ϑίθριδηιιβ. [ΔΌ1Ὶ ἐγρήγορος. 

συγκάμπτοντες ] [ΛΌΥΪ 
ΤαΡτὶ ἕτεραι. ἐγρηγορὸς 

ὀστώδης, προτομὴ βραχεῖα. Αἴΐπ6- [96 γ6 αἰχὶ δα Αυϊϑίοί. Η, Α. 1, 8, 4, 
ὨΔΘᾺΒ 3, Ρ. 94 Τὰ, ὁχ ἢος ἰοοοὸ ροδβαϊΐ 
σιαγόνα μικρὰν συνεσταλμένην. Ρο!- 
Ἰὰχ 2, 47: Τὸ δὲ ὑπὸ τῷ μετώπῳ 
πρόσωπον, ὃ μόνον ἐπὶ τῶν ᾿ἀνθρώπων 
οὕτω καλοῦμεν" ἐπὶ γὰρ τῶν ζῴων προ- 
τομὴν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων ῥύγχος 
καὶ ῥάμφος. ΞΟῊΝ, ΘΟ ππ4]6 84α!- 
αογαί Ππὰ συνεσταλμένην. 

8, τὰ πρὸ τῶν ποδῶν ὁρῴη ] [λα] ΟΠ Τα 
ΧοΠΟΡΠοπίθαμῃ ὑγαηϑία]ς Πλ810 ὁ. 34. 
ὙΘΥΒΙΟΙΏΪΒ [ΓΔ ]1686, ΝΘΏΘΙΙΒ 1557. 661]- 
ἴΔλθ. ΒΟΉΝ. 

δύναιτο ὁ] Χοπορπομ αἰχογαΐ δύ- 
ναιθ᾽ ὁ. 

ἐγκάμπτοντες] συγκάμπτοντες αἵ 
Ῥιδθοθββούδὶ συγκαμπὴν, (οθεοίαβ. Ρ. 
ἼΘ- 

9. ἢ ἕτεραι] ῬοΙ]χ Ἰαπααΐ 58. 195; 
δίκαιον τὴν σιαγόνα, ἴσον ἑκατέραν τὴν 
γνάθον, οὐ]ραΐ 5. 107; σκληρόστομον, 
ἄδικον τὴν σιαγόνα, ἑτερόγναθον. πᾶ 
δρραγθὺ βου θοπάππηῃ [π1586 ἢ ἡ ἑτέρα. 
Ἡβγομῖα5 : Ἑτερύγναθος, σκληρόστο- 
μος, ἀπειθὴς, ἐπὶ τῶν ἵππων. Οὐοηΐ. 
δα ὁ. 3, 5. 5ΟΗΝ, 

ἐξόφθαλμον] ῬΟ]Ιὰχ 5. 180, Ἰαυιδί 
ὄμμα προπετὲς, ὡς ἐξόφθαλμον εἶναι. 

ἴῃ Οὐτ]β ροβίοσ. ΒΟΉΝ. δου) θη πὶ 
δαΐθιη ἐπὶ πλέον, υὖῷ Ἡ, τ. 6, 2, 29: 
Ἐπὶ πλέον καθεώρων, οἵ ΒΘΙΠΡΘΙ ἃ]- 
οαηΐ Αἰ1ο1, φαϊθαδβ, αὖ “ΓΙ Νπογα!α! οἱ 
8.}118 ΒΘ 06 τη816 1Παύστη πλεῖον. 

1ο. οἱ ἀναπεπταμένοι] ῬΟΙΠῸΧ 5. 100 
(0011. 2.77) 886 1ρ8ἃ γουθα 86 Χ ῬΘΡίμ. 
ΘΗΝ. Ὅφοροη. τό,1,0, ῥῖνας μὴ συμ- 
πεπτωκυίας οὖ 811 σοηΐογί (ΓΘ 115. 

ἀποδεικνύουσι] ἀποδεικνύασι δ5011- 
Ὀοπάστη αἰχὶ δα Ογτορ. 6, 4; 6. 

11. μικρότερα] ῬΟ]ΠΧ, ΟΠη1588 ΠΊ16Π- 
ἴοηθ τῆς κορυφῆς, ΠλΘΙΠΟΤῦ 8. 100, 
ὦτα βραχέα. 566 5. 218, τὴν κορυφὴν 
μεγάλην καὶ τὰ ὦτα ἐλάττω τοῦ πρὸς 
τὴν κεφαλὴν μέτρου Ἰαυαδί ἴῃ 6Θηύο. 
γοοδθυϊαμη ἱππωδεστέραν Θαπο αἹρ- 
ὨΙΟΥΘΙ οὗ ρα] ἸΟΥ πα γϑοΐθ Ἰπ ουργοῖα- 
ἴυν ΝΥ εἰβίκῖα8. ῬΟΙΠῸΧ 5. 102, ἴῃ ἰδ θ 
δα Παθοί τὸ ἱππωδέστερον, ἴῃ νἱΐα- 
ΡΘΙΟ τὸ οὐχ ἱππῶδες. ΞΟΗΝ. 

ἀκρωμία)] ῬΟΙῸΧ 5. 180, ἀκρώμια 
ὑψηλὰ τῴ τε ἀναβάτῃ ἀσφ. τ. ἕ. καὶ 
τοῖς ὦμοις ἰσχυροτέραν τὴν πρόσφυσιν 
παρέχοντα ταθ ἃρραζοῖ νϑῦθᾶ καὶ τῷ 
σώματι ἃ τηδῖ6 5616 τηϑηι δα]θούα 
ΨῈ] εχ ναι δβορίυχα ΟΥΐᾶ 6586: 

πῆς, ἐν... 

το σον στιν, ἐλ δι 

τς προ δ τ  ..2ω.5 
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ἕδραν καὶ τοῖς ὦμοις ἰσχυροτέραν τὴν πρόσφυσιν παρέχε- 
ται. ῥάχις γε μὴν ἡ διπλῆ τῆς ἁπλῆς καὶ ἐγκαθῆσθαι 

Ψ πὰς ααϑν ἢ ξν « ͵ Ν Χ Ἁ « 7 

μαλακωτέρα καὶ ἰδεῖν ἡδίων. καὶ πλευρὰ δὲ ἡ βαθυτέρα 
καὶ πρὸς τὴν γαστέρα ὀγκωδεστέρα ἅμα εὐεδρότερόν τε 
καὶ ἰσχυρότερον καὶ εὐχιλότερον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸν ἵππον 
παρέχεται. ὀσφῦς γε μὴν ὅσῳ ἂν πλατυτέρα καὶ βραχυ- 

11. ὦμοις] καὶ τῷ σώματι δα ἀυηΐ ΠΌΤ]. 
τὸ πολὺ] Γ[ΔὈτ] πολύ. 12. εὐχιλότεροι] [ΔὈτ] ρετ εἰ. 

αὕδγα 56 61151. «παϊοϊατη οοπῆσγτηδνὶΐ 
ΒΟΙΙΡίοΥ Η!Ἱρρίὶδίγ. Π 202: Πάντων δὲ 
κρείττονες οἱ τὴν ἔκφυσιν ἐ ἔχοντες τῆς 
συνωμίας ὑψηλοτέραν' οὐ μόνον γὰρ 
τοῖς ἀναβάταις εἰσὶν ἀσφαλεῖς, ἀλλὰ 
καὶ τοῖς ὦμοις ἰσχυρότατοι τῶν ἄλλων. 

᾿Ακρωμίαν τϑοΐθ ΒογθηρανΡαβ νου ἐλα 
»ροϊηΐ 97 ἐδ δποιϊάον. ΒΟΉΝ, 

ἡ διπλῆ] Νυϊραίατη ἡ ἴῃ ἣ τηπίαντί 
Ζεοιαπῖὶαβ δα δηΐθοθάθῃβ ἀκρωμία τοῖε- 
ΤΘΏ8, ὈΐΘΓαΘ ἰδηθη δ 5ρ01η8 ΠΠΡ]1606 
Ἰπίουρυθίδίι ; ατι881 ἀκρωμία 510 14 ΘΠ} 
αυοα ῥάχις. ΡΟ]ΙὰΧ 8. τθο, ὀσφῦς 
διπλῆ Βαθοί 1 Ἰῃ Ἰαπάϊθυβ 6411], Δ ἀ6ῃ8: 
Τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ῥάχις καὶ ἔδρα" “Μάλιστα 
δὲ τὸ «μέσον τῆς ῥάχεως, ἤτοι τῆς 
ἕδρας, ᾧ ᾧ ἐγκάθηται ὁ ἀναβάτης. δίδττο 
ϑρίηαηιν, ηιαδίηιθ οἰ ρίδοθηι, οἴη ηυηιιδ, 
ποη, ἐῳξαπέθηι ἴῃ θα 0 Ἰαπααί, ἌΡ βυυ- 
[85 ῥάχιν μάλιστα διπλῆν, εἰ δὲ μὴ, μὴ 
κυρτήν. ΜΙ ΙΡΊΠαΒ5: αέ αμρίεα αρτέιν 
»}Ὀ6᾽ ἰμηιῦος (ὀσφῦν) ς“ρῖπια. 50ΗΝ. 
ΘΙ ᾿ηβουπδγαῦ ὀσφὺς, 564 ἴῃ Αἀάεη- 
Ὧ18 δὰ 11, 2, ῥάχις Ροίϊι8 Θχοϊαϊββθ 
ἈΠΙτη Δαν οΥΤΙΌ, αὖ Ἶὰπὶ Οὐτογῖ8. Βὰρ- 
ῬΙθνεγαΐ ῥάχις γε μήν. 

12. πλευρὰ] Ρο]]υχ 85. 180, Ἰαπααὶ 
πλευρὰς βαθείας, προμήκεις πρὸς τὴν 
γαστέρα καὶ ὀγκωδεστέρας, ουἱραΐ 5. 
ΤΟΙ, στενὰς, ἀσάρκους. ἴπᾶδ6 νἹαθίαγ 
ἢ, 1. γοοδ θα] τη προμήκεις ΘΧΟΙ 886. 
Αρβγγίαβ Ἰαυάδί : πλάτος τε ἔχειν χρὴ 
ἐν τοῖς μέρεσι τῆς κοιλΐας κατὰ τὰς 
λαγόνας. 1π (ἀδοροηϊςοῖβ οοᾶοχ Νεβά- 
Ὠδτηο ἰπϑρθοΐιιβ ἀδρδί : πλευρὰς κε- 
κυρτωμένας, κοιλίαν εὔογκον 4186 ἔδοϊ- 
11ὰ8 Ἰηΐ6]Π1901] ροβϑαηῦ ααδιη ψεῖθᾶ 
ΧοΠΟΡ ΟΠ 5. εὐ Ῥο]]αοῖΒ. ὅϑ.864 τηθ- 
ΤΩΪΗΪΒΕ6 ἀἜ 065 βαθείας πλευρὰς 6586, 
αιδ8 τϑοίδθ ἀθβοθηπηΐ, ΠῸπ πλάγιαι. 
Ῥαίθὺῦ πος εχ Ογπερθί. 4. 1, ὉὈῚ νἱάθ 
δῃποίαία. Ν᾽ εἰβκίο βαθ. πλ. εβῦ, ου)ὰβ 
σοϑίδθ ΠΟΤῚ βύδυ!πΠ] ἃ 5Ρ1Π8 ΡΓΟΤαΪπΘηΐ, 
564 ρΡδι1]ο ἰηΐοσιαβ. [96 νϑηΐγα 4υ]- 
ἄθτη βϑρδγδύχη 1}1] ἰγϑ ας ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 

ῥάχις γε μὴν Δα !Ια! (ΤΟΙ. 

564 Ῥο]Πχ ἴῃ 110 1050 ἰοοο δαα!ξ γα- 
στὴρ προσεσταλμένη ἴῃ ἰαπαθ; [ἴᾶ 
ΘὨΪΤῚ ΒΟΥ ΘΠ 1 ογδί, ΠΟ προεσταλ- 
μένη, φπᾳοα τη8]6 ἀοἔθπαδβ οχ δπποία- 
[Ἰ0η6 ΝΊΟΙΑΒΙ: δὰ (ἀβδορομηῖοᾶ Ρ᾿. 1102. 
5ΟΗΝ. 

εὐχιλότερον] Θαϊ ραθαϊιτα [861]6 
Βθηΐ. [{ὰ οβϑύ ἂρ. Ατιβίοῦ. 1[)6 ρατγί. 
3. 14, εὔχορτος Ἰάοπη Ηϊδί. 8Δη1π|. 8, 
10,1. 50ΗΝ. 

ἐπὶ τὸ πολὺ τοϑεϊϊτπι δα ΟΥΤΟΡ. 5, 5» 
3290. Νέος αυϊδαπδτα τϑοῖθ ἸοαΘ ]Πὴ 
ἐπὶ πολὺ ΑἰΙχΙδ ΡΙῸ ἐπὶ τὸ πολὺ, σποα 
1ηΐουαηῦ ΠΌΤΘΤΙ οὔατα Αὐ01615, αὐ ΠΠπ- 
ΟΥ̓ΟΙΔΙ 1,12. ΠΙοΏγΒιο Δηΐ. βΟΠ,.1, 
46, ἐπὶ τὸ πολὺ ρῥΙῸ ἐπὶ πολὺ γοϑίπ|0 
σοῦοχ δ αΐ!ο., πθὸ ἀερερθαῖ τὸ 6] 6 τὶ 
οὐ ΠΟΠΏ1]}15 ΤΑ ΟΠΙ8 8, Ρ. 256. 
ϑεὰ Ἐπ αδία! μῖὰ8 Π. Ρ. 144.40: Ὡς 
ἐπὶ πολὺ μέντοι συστέλλεται, 1Ἰρ56 ἴοΥ- 
ἴα5886. Πυ])αβτηοαϊ ν1}}18 ἀθοθρύμβ ΟΠη1- 
βού ΔΥΠΙΟΘΆ] τη, αὖ ἢ. 175» 22: Τοὺς 
τῶν σπουδαίων ἀνδρῶν ὀνείρους ὡς ἐπὶ 
πολὺ ἀληθεῖς εἶναι, οἰ81] ἐπὶ τὸ πολὺ 
Βεαροῦ δὰ ιοηγϑ. οἱύ, Ρ. 280, 14, 
οσως ΠΕΧΙΡΡΙΒ Ρ. 14: 14: Κατὰ 
τὸ ἀφύλακτον ὡς ἐπὶ πολὺ τὸ ἧττον 
ἔχειν. δεὰ ᾿ῬΠΘΟΡΓΑΒίτΙΒ ἔτδρτη. 53 
61 Ἰρπὶ 48: Ἂς ἐπιπολὺ δ᾽ οἱ τοιοῦ- 
τοι ἄπνοι, ΒΟΥρΒοσαύ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, 
πὖὸ (. Ρ]. 9. τ5..6. 00] πολὺ ΑΙΠΕη. 2, 
Ῥ. 50 ἢ. Η!Ιρροοετ. Ρ. 268, 15: Ὥς ἐπὶ 
πολὺ δύσπνοιαν ἐπιφέρει, οὖ οτι Εἰ. 

ὀσφῦς) Μίτυτη ἃ ῬοΟΊ]αο6 μυ]ὰ5 οἱ 
κενεῶνος ΠΠΠ]]ΔΤὴ ΠΟΥ τηθηθ]οπθιη. θα 
15. ΔΙ 8110 ΙΟ(Ο 8. 211, περὶ ἵππων 
ἀνδρείας, ἴα ἰτααϊ : Ὃ δὲ πομπικὸς 
ἵππος ἐχέτω ψυχὴν μεγαλόφρονα, σῶμα 
εὔρωστον, ὀσφῦν ὑγρὰν καὶ βραχεῖαν 

καὶ ἰσχυρὰν, οὐ τὴν κατ᾽ οὐρὰν, ἀλλὰ 
τὴν μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἰσχίων, 
ὡς δύνασθαι ὑποτιθέναι τὰ ὀπισθία 
σκέλη ὑπὸ τὰ ἐμπρόσθια. Υ ΕἸΒΚιπι8 
ῥατέοην γτϑίϊψφιιαηι ἀογδὲ ροϑί 86550ΥὙθ7ι 
τϑοίθ ἱπίθυργοίαίπσ, ΒογθηροΓαΒ ἐδ 
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τά τον ἵππον παρέχοιτο. 
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140 δ᾽ ΒΕ ΚΘΙΓΕΒΤΒΙ 

’, 53 7, εκ δ ες δ ῇ “ 
τέρα ἢ. τοσουτῷ ῥᾷον μὲν ὃ ἵππος τὰ πρόσθεν αἴρεται, 
ἐπ Ν δ 5, ΄, Χ Ἀ 

βᾷον δὲ τὰ ὀπισθεν προσάγεται καὶ ὁ κενεὼν δὲ οὕτω 
΄ ᾽ὔ Υ ’, ΕΝ ’ὔ “ 

μικρότατος φαίνεται, ὅσπερ μέγας ὧν μέρος μὲν τι καὶ 
’ 

αἰσχύνει, μέρος δέ. τι καὶ ἀσθενέστερον καὶ δυσφορώ- 
’, 

τερον αὐτὸν τὸν ἵππον παρέχεται. τά "3: μὴν ἰσχία 
πλατέα εἶναι χρὴ καὶ εὔσαρκα, ἵνα ἀκόλουθα ἢ ταῖς πλευ- 

(τὸ ἊΝ “ γ “Δ Ἁ ΄ ἣν 3 ,ὔ 

ραϊῖς καὶ τοῖς στέρνοις" ἣν δὲ πᾶντα στερεὰ ἡ, κουφο- 
ΕΝ Ἁ Ν ὡἷΝε ’ 5) ΩΝ 3 Ἵ Ἢ “ΝᾺ 

τερα ἂν τὰ πρὸς τὸν δρόμον εἴη καὶ ὀξύτερον μᾶλλον ἂν 
’᾽ Χ Χ ς Χ “ Ὁ ὡς 

μηροὺς γε μὴν τοὺς ὑπὸ τῇ οὐρᾷ 
“Δ σ“ 7 “ - 7 Ὑ, ἡ Ἁ 

ἢν ἅμα πλατείᾳ τῇ γραμμῇ διωρισμένους ἐχῃ: οὕτω καὶ τὰ 
2, , Ν πὴ -ς , σι ὕ Ν “ “ 
οπισθεν σκέλη διὰ πολλοῦ ὑποθησει τοῦτο δὲ ποιῶν ἀμα 

7ὕ Ν “2 ῶ Χ ψ 

γοργοτέραν τε καὶ ἰσχυροτέραν ἕξει τὴν ὑπόβασίν τε καὶ 
΄ 7, “ ,ὔ 32᾽ “- Ἧ 

ἱππασίαν καὶ ἅπαντα βελτίων ἔσται ἑαυτοῦ. τεκμήραιο δ᾽ 
“Ν ΕῚ 9 , ᾿ “ 3 Ν ἴω ἴω 5᾽ 

ἂν καὶ ἀπ᾿ ἀνθρώπων ὅταν γὰρ τι ἀπὸ τῆς γῆς ἄρασθαι 
᾽ὔ 7 ’΄ ΄ι Ἄν ,ὔ 

βουλωνται, διαβαίνοντες παντες μᾶλλον ἢ συμβεβηκοτες 

ἐπιχειροῦσιν αἴρεσθαι. 

12. εἶναι] [Δ τὶ εἶναι μέν. 
14. πλατείᾳ] [ΔὈΌΥ] πλατέᾳ. 

ἰοΐη5, κενεῶνα νψοῖῸ ἐΐθ δεῖν. Ἠρ- 
ῬΙιαΐγιοα Ρ. 262: Καὶ οἱ τὰς λαγόνας 
ἔχοντες μεγάλας εἰσὶν ἀσθενέστεροι τῇ 
δυνάμει καὶ δυσειδεῖς" ἐν τούτοις δὲ ὁ 
ἀναβάτης ἀηδῶς ἔχει, 46 ἢ. 1. Θρτο- 
οἷθ 1Π]πβίγαηῖ. ἰηίθυ υἱΠ]ουαπι πο- 
τηῖηδ ῬΟ]ῸΧχ Ππαροὶ οἴδτη δύσφορος 
5. 106, αὖ Ἰηΐει Ἰαιι468 εὔφορος 5. 104. 
5ΟΌΗΝ. 

12. αὐτὸν] «πὶ Ο]1π| 6ΟΠἾ661 6] 6η.- 
ἀππ), αὖ παΐπμη 6χ βθαπθηΐ! αὖ τὸν 
5. 12. ὍὈῚ γ6 8056 αὐτὸν τὸν ἵππον Βοά- 
Ἰο]δη8 ΡΤῸ αὖ τὸν ἵππον, απο ἂν τὸν 
ἵππον ΒΟΥΊΡΒΙ, δἴβι 1116 ΤθΥΥῚ ροϑϑὶῦ 1η- 
8ῺΘ Ὧ16 ΡΙΟΠΟΙΊΘΗ. 

13. ἰσχία] ῬοΟ]]ὰχ 5. 1900, ἰσχία πλα- 
τέα καὶ εὔσαρκα Ῥτοθϑδῖ, τραχέα ἸτηρΤο- 
Ῥεῖ. Βεουθηροσιιβ ἐδ ᾿αιϊιηνοΐθ5 νουῦῦ, 
οσΟχαβ δ εἰβίιυβ. 5ΌΗΝ. 

πάντα] ταῦτα Οὐὐγετ18. 
14. ἣν ἅμα] ἅμα, αὖ οχ ΒΘαΌΘη1Ι 

Ῥϑ0110 ροϑβὲ τϑρούψατη, ἀθ]θπα στη νἱ- 
αἀοίαγ. [1)6 βθαπθηΐθι5 νου} 185 πλα- 
τείᾳ---διωρισμένους Οὐτγονῖαθβ: ““1,1562 
ἢν ἅμα πλατεῖς τε καὶ μὴ διεστραμμέ- 
νους ἔχη. ἈΑρϑγυεΐβ ρ. 14: Μηροὺς μὴ 
μεγάλους, σαρκώδεις δὲ μᾶλλον, μηδὲ 
ἔξω ἀπεστραμμένους, διαβεβηκότας δέ." 
Ας [ρπποτὰ αἸἀποία πἰς αποααθ (101 

τούς γε μὴν ὄρχεις δεῖ μὴ μεγά- 

ἂν τὸν] ΓὈτὶ αὖ τόν. αὐτὸν τὸν ΒοΑ]ο]Δπα8. 
βελτίων---αὐτοῦ] [ΔΌτῚ βελτίω---ἑαυτῶν. 

ΔΗ] Δ νου, οὐϊατα ΘΟ πϑ αοσιιβ, 4] 

ν 

τα ατὸ Βογθηρθιαη δηποίαϑβα υἱθυτα 
ΘΠ αϑύοσ τ ἔδηηονατη (ἀ81105 γοσδγΘ 
ογοοίμι, Βυιϊδηηοβ σαΐ-Παμιοα. Διω- 
ρισμένους αασιπι ΒΔ ΠἸΒΒΙΤ τὴ 510, Τη]- 
Ὧτι|5 οοηδίαῦ 46 γραμμῇ; 46 αὰ8 Βυΐαβ 
Ρ. 31 ρα. ΟἸτποῖ. : Τῶν δὲ αἰδοίων τοῦ 
μὲν τοῦ ἄρρενος---ἡ διὰ μέσου γραμμὴ 
τράμις, οἴ 560]. [πποῖδῃ. ΓμΘΧΊρΡΠ.. ο. 2 : 

Ἵ, Ν Χ Ἁ ἊΨ, 3 

Εστι δὲ καὶ γραμμὴν ἔχον ἐπανεστη- 
κυῖαν ὁμοίαν ῥαφῇ, αὖ ῬΟΙΙῸΧ 2. 178: 
Τὸ δὲ ῥαφῇ μὲν προσεοικὸς. . περί- 
νεος ὀνομάζεται ἢ τράμις ἢ πον: 566 
46 Ποτηϊηβ Ἰοασθηΐθβ. 1)6 θεβίίδ Ατὶ- 
5ίού. 1)6 ΘΘΠΟΥ. ΔΗΪΠῚ. φ. Ὁ ὌΣΙΤΩ: 
'Ἔχουσιν αἱ ὕαιναι ὑπὸ τὴν κέρκον 
ὁμοίαν γραμμὴν τῷ τοῦ θήλεος αἰδοίῳ. 
Νιάοίαν ἸρτταΣ εἴϊΐδτη γραμμὴ αἰἸεῖα, αἱ 
ῬΙοίϊα8 τράμις ΕΧρ]Ἰοαῦ διαγραφή. 

τὴν ὑπόβασιν] Θυϊα 50 ὑπόβασις 
ἀοςοῦύ 6, τό: Τὸ μὲν ἐπίστασθαι ὑπο- 
βιβάζεσθαι τὸν ἵππον, ὥστε εὐπετὲς 
εἶναι ἀναβῆναι, ἈΌΙ] νὶάθ δῃηποίδίδ. 
Ἐλϑύ διδδοβοῖο, αὖ ὑποβιβάζεσθαι 5ι- 
δίάεγο. ΒΟΉΝ. 

ἅπαντα βελτίων ἔσται ἑαυτοῦ] γε- 
Ὠδύ. 12,20: “Ὅταν ὁρᾶταί τις ὑπὸ τοῦ 
ἐρωμένου, ἅπας ἑαυτοῦ ἔστι βελτίων. 

15. ὄρχεις] ἀφοροηίοα τύ, 1, 9, δι- 

»ῶπ τογυν εχ .-:. 



τό 

- 

ΘΑΕΒΕ Ἢ 141] 

ι Ἶ ω Ξ 3) Ὰ » 27 7 “-“ 7 

λους τὸν ἵππον ἔχειν, ὃ οὐκ ἔστι πώλου κατιδεῖν. περί γε 
Χ ΄-“ ’ 7, ΕΝ “ Ν 7ὔ 

μὴν τῶν κάτωθεν ἀστραγάλων ἢ κνημῶν καὶ κυνηπόδων 
- Ν Ν Ἕ σ “ 2, 

καὶ ὁπλῶν τὰ αὐτὰ λέγομεν ἅπερ περὶ τῶν ἐμπροσθεν. 
Τράψαι δὲ βούλομαι καὶ ἐξ ὦ ὧν ἂν περὶ μεγέθους ἡ ἥκιστα 

ἀποτυγχάνοι τις. ὅτου γὰρ ἂν ὦσιν αἱ κνῆμαι εὐθὺς 
γιγνομένου ὑψηλόταται, οὗτος μέγιστος γίγνεται. προ- 
ἰόντος γὰρ τοῦ χρόνου πάντων τῶν τετραπόδων αἱ μὲν 
κνῆμαι εἰς μέγεθος οὐ μάλα αὔξονται, πρὸς δὲ ταύτας ὡς 
ΓΝ 7 37 ᾿ Ἂ 27 - 3 

ἂν συμμέτρως ἔχη συναύζξεται καὶ τὸ ἄλλο σῶμα. εἶδος 
Ἁ Ἂ 7 “ ΄ὔ ΄ὔ ΓῊ παρ “ ΄ σ΄ 

μὲν δὴ πώλου οὕτω δοκιμάζοντες μάλιστ᾽ ἂν ἡμῖν δοκοῦσι 
»} 2, 5 ΄ ᾽ὔ » 7 

τυγχάνειν εὔποδος καὶ ἰσχυροῦ καὶ εὐσάρκου καὶ εὐσχήμο- 
Ν ᾽ 7, 5" ΝΟΣ 5 ΄ 7, 

νος καὶ εὐμεγέθους. εἰ δέ τινες αὐξανόμενοι μεταβαλλου- 
σ “ -. ͵] “- Ἂν 

σιν, ὅμως οὕτω θαρροῦντες δοκιμάζοιμεν “πολλῷ γὰρ 
7] 5 ᾽ ἴων ζ) » 95 Ν 

πλείονες εὐχρόαστοι ἐξ αἰσχρῶν ἢ ἐκ τοιούτων αἰσχροὶ 
“ 

γίγνονται. 

δύμους μικροὺς, ἰσομεγέθεις Ἰαυαδηΐ, 
ΟΟΙ Π1611α ἐσϑέος ρᾶγθβ οἱ θωϊριιοβ. 
Τεβϑίθβ ρτοσβάθηίθ ἀδιητπη δϑοίδία 
1πΠ βοζούμπη ἀθβοθηάθσα ποίπτη εϑί. 
5ΟΗΝ. 

κάτωθεν] 1. 6. ὄπισθεν, φποα ᾿Ιρϑιιτα 
ΤΘΡΟβιδι πῇ τηδ]τηῦ [,60Π0].., ΟΠ ρου ΐα 
ἔμπροσθεν ΟρΡροπαίτιΓ. ΑΔ ρατίεβ ἴβ- 
ΤΩΘΠ ΒΌΡΘΙΙΟΣΕΒ, ΟἸῈΠ68, ΓΘ ΠΠ]Π8 οὗ σού. 
ΟΌΠῚ ΖΘΌΠΙΟ ταίουσθ κάτωθεν τηδ]α]ΐ 
δ βκιαβ. ΒΟΗΝ. 
ἀστραγάλων ἢ κνημῶν) Ζειπίτι αἱ 

α1ο1 ααδθ ἴῃ ΔΗΓΘΙΙΟΥ 115 5. 4: 5: πῦ τὰ 
ἀνωτέρω μὲν τῶν ὁπλῶν, κατωτέρω δὲ 
τῶν κυνηπόδων, ΘΥΡῸ μεσοκύνια. ὅϑοα 
δαἀαιϊίατη ἢ πος ποῖ ραϊαγ. ῬΙΟΡΙΙΘ 
ἀστράγαλον ΑἸΙο] ἴῃ ρΘαΙΡι15 ροβίθγϊο- 
Τὶ θ5 τοί δηποίανις εχ Ατιβίοίθ]!β 
Η. Α. 2. 1, 868α δαάθπαμβ οὐαί Ἰοσιιβ 
ῬΟΙ]οὶβ 5. 213 : Παραφυλακτέον, ὅτι 
ὃ Ξενοφῶν καὶ ἀστραγάλους λέγει τοὺς 
ἵππους ἔχειν, ᾿Αριστοτέλους οὐδένα τῶν 
μωνύχων ἀστραγάλους ἔ ἔχειν φάσκοντος, 
ὅτι μὴ μόνον τῶν ὄνων τὸν Ἰνδικόν. 
5ΟΗΝ. 

16. πάντων τῶν τετραπόδων] ᾽Π6ηΐ 
᾿ηἰουργοίθβ. ϑ6α τϑπλ θαπάθιῃ ὑτγδα!ΐ 
Αὐιβίοίο!θβ [)68 Ῥατί. ΘΏΪΠΩ. 4.10: Τοῖς 
δὲ τετράποσι τὰ κάτω μέγιστα τὸ πρῶ- 

ΤΟΨ, προϊόντα δὲ αὔξεται ἐπὶ τὸ ἄνω" 

τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἕδρας ἐ ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν κύτος. διὸ καὶ ὕψει οἱ πῶλοι 
τῶν ἵππων οὐδὲν ἢ μικρὸν ἐλάττους 

Ροβίθ τ ΟΥΊθ118, 

εἰσί καὶ νέοι μὲν ὄντες θιγγάνουσι τῷ 
ὄπισθεν σκέλει τῆς κεφαλῆς, πρεσβύ- 
τεροι δ᾽ ὄντες οὐ δύνανται. ῬΊΙΠΙΠΒ ΤΙ. 
ΙΟδ: ““ Βο!Παϊροάσμη οὔατα 5.8.1 
Ἰαβία ΠαΒΟ ΠΡ ΤΠΘΉΒΌΓ͵Ά : ροϑβίθδ 6χ- 
ΡοΥΤΙρθηΐα 586. ΨΥ 5 Δ ΠῚ ΟΥΘΒΟΘΗ- 
{1ἃΔ. [Ιίδατθ 1η 1Ἰηΐαπίϊα βοδτιηΐ Δ Γ65 

αποα δααϊία δϑίϑίθ ΠῸῚ 
ααθσαηΐ, απἰα Ἰοησιϊθπἀο ΒῈΌΡΕΥΠοΙθτα 
ΠΟΥ̓ΡΟΙ ΠῚ 5Ο]ατη ΔΠΊρΡ]|1α. Ηδο Ὧβ 
οαιβα ἸΏΓΘΥΙ 1ΠἸ{1ἃ ΡΆΒΟῚ ΠΪΒῚ ΒΕ ΤΉ 15515 
ΘΘΠΙθι5 ΠΟ ροββιιηΐ : 66 τιβη8 
αἀατη σοΥνὶχ δα Ἰαβία ᾿πογϑιηθηΐα ρ6}- 
νϑηϊαΐ.᾽ [Ιἄδπὰ Ατιβίοίεϊοθβ Η. Α. 2,1: 

, Ν κ “- 5 ᾽ὔ ΚΝ μ. Ἁ 

Ενια δὲ τὸ πρῶτον ἐλάττω τὰ ἄνω. τς: 

δὲ κάτω μείζω ἔχει" αὐξανόμενα δὲ τὰ 
ἄνω γίνεται μείζω, ὥσπερ τὰ λόφουρα' 
τούτων γὰρ οὐδὲν μεῖζον γίνεται ὕστε- 

ρον τὸ ἀπὸ τῆς ὁπλῆς μέχρι τοῦ ἰσχίου. 
Ἐδπάδπι βοηϊθηίδιη οχροϑα Βυβοηπ 
ἴῃ Ὠιβύογια Ὡδίτιγα]] δαπ| {. 1, Ρ. 78, 
γε β. Βογοη., 566 ἰδηΐαπι ᾿Πγ θη 
Β.π Δοἰαί. 5ΟΗΝ. 

τ7. εὐχρόαστοι) Ἐπα]46πὶ εὔχρηστοι 
ΘΟΠ]οῖο. ΓηΐοΓ νοοδθα]α, σαϊθα8 ΡΟῸ]- 
ἸᾺΧ 1, 104 8664. Ἰαιθ5 δα] Θχβθααῖ- 
ἴα, ΠΌΪ πὸ αϑί ααοα σοηγοπϊαῦ ΟΠ 

εὐχρόαστοι Β5ΙτῊἸ ππα]η6 [ΠΘΥΔΙΈΠῚ. 
5ΟΗΝ, Ῥοββ15 δὔϊαπι εὔρωστοι, συοὰ 
Θδὺ 11,1, πὶ ΡΡΔθοθάθητα οππὶ εὖ 
ΘΟΠΑΡΟΒΙΐᾶ Θἰατη ΟἰἸββίση]οτα 5]ηΐ 11- 
[εγ]ῖ8. Εὐχρόαστος αυϊάθτη π6 Οαἴδε- 
οὕτη αυΙ6Πη εϑῦ. 
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ΚΕΦ. ΡΒ. 

Ο ἐν ΄σ΄ 7 3 κι ς “"Μ 7 ; 

Ὅπως γε μὴν δεῖ πωλεύειν οὐ δοκεῖ ἡμῖν γραπτέον ᾿ 
53 ζ Ν Ν Χ - , ε , ᾿ 
εἰναι. τάττονται μὲν γὰρ δὴ ἐν ταῖς πόλεσιν ἱππεύειν οἱ 

(Ὁ ΄ , ΄, - ,ὔ 3 ᾽ὔὕ ; 

τοῖς χρημασί τε ἱκανώτατοι καὶ τῆς πόλεως οὐκ ἐλάχιστον 
’ Ν Ἁ “- - σο ’, 3 ΄“ 

μετέχοντες" πολυ δὲ κρεῖττον τοῦ πωλοδαμνὴν εἶναι τῷ 
Ν ’ὔ . ,ὔ ,ὔ “ ο “ δ 

μὲν νέῳ εὐεξίας τε ἐπιμέλεσθαι τῆς ἑαυτοῦ καὶ ἱππικῆς ἢ 
ἐπισταμένῳ ἤδη ἱππάζεσθαι μελετᾶν" τῷ δὲ πρεσβυτέρῳ. 

- ἢ ο," μι Ν , " Ν χ ΐ Ρ Ν ΡΑ : 2 Τοῦ τε οἴκου καὶ τῶν φίλων καὶ τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν ; 
ἴω σι “Ο 4 “ - Ν Ν 

πολεμικῶν μᾶλλον ἢ ἀμφὶ πώλευσιν διατρίβειν. ὁ μὲν δὴ 
ὥσπερ ἐγὼ γιγνώσκων περὶ πωλείας δῆλον ὅτι ἐκδώσει 
τὸν πῶλον. χρὴ μέντοι ὥσπερ τὸν παῖδα ὅ ὅταν ἐπὶ τέχνην 
ἐκδῷ, συγγραψάμενον ἃ δεήσει ἐπιστάμενον ἀποδοῦναι ; 

Ο 3 κ᾿ ς 7, “ὔ ᾿Ξ 
οὕτως ἐκδιδόναι. ταῦτα γὰρ ὑπομνήματα ἔσται τῷ πωλο- 

’ Ὁ “-“ “ 7 Ν Ἂς ’ 

3 δάμνῃ ὧν δεῖ ἐπιμεληθῆναι, εἰ μέλλει τὸν μισθὸν ἀπολη- 
σ“ ,ὔ “ἢ Ν ΄ Ν “ 

ψεσθαι. ὅπως μέντοι πρᾷος τε καὶ χειροηθης καὶ φιλαν- 
θρωπος ὃ πῶλος ἐκδιδῶται τῷ πωλοδάμνῃ ἐπιμελητέον. 

Χ δ ΄- , Ἀ ἴω Ἁ “ ͵ 

τὸ γὰρ τοιοῦτον οἴκοι τε τὰ πλεῖστα καὶ διὰ τοῦ ἱἵπποκο- 
3 “- “Δ Ἀ Ἁ “ “ 

μου ἀποτελεῖται, ἢν ἐπίστηται τὸ μὲν πεινῆν καὶ διψὴν 

Ι. οὐ οτῃ. 101]. 
ΤΛΌΙῚ τε. 
ἐκδίδοται. 

1. οὐ δοκεῖ ροίϊα5, ααοα (Οὐ οί 
Ρ. 788. αυᾶπιὶ ααοα (Οὐὐτοτῖαβ ροδαίί, 
"ἢ γραπτέον, αἸ1οἱ σομγ θη !θθαΐ. 

τάττονται] [)6 πος αἸοΐαμῃ 84 ΗΙρΡ- 
ΔΙ ΠΟΙ] 12, 10. 

ἱππικῆς Οὐδ ἴδηαιδιη ΘΟΠΙΤΑΙΪα 
᾿ Ροπυηΐαγ ἐπιμέλεσθαι ἱππικῆς ἢ ἐπι- 
σταμένῳ ἤδη ἱππάζεσθαι οβίθπα αηῦ 
ἐπιμέλεσθαι ἱππικῆς 50 :Ι1ΠσΑΓΘ. 1. 6. 
τοῦ ἱππικὸν γενέσθαι, αἱ Ηϊβι. ὅτ. 4; 
3.9: Τοὺς μέγιστον φρονοῦντας ἐπὶ 
ἱππικῇ 1. οδί 4. ἐπὶ τῷ ἱππικοὺς εἶναι. 

μᾶλλον] Βαρεΐε ἐπιμέλεσθαι κρεῖτ- 
ΤΟνΡ. 5ΟΗΝ. 

2. ἐπὶ τέχνην] ἐπὶ τέχνῃ Οὐ Θίτι8 
Ρ- 783. αὐ ΡΙαῦ. Ῥτοΐδρ. Ρ. 212 ΒΚ: 
Οὐκ ἐπὶ τέχνῃ ἔμαθες ὡς δημιουργὸς 
ἐσόμενος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παιδείᾳ 515 Α: 
᾿Αντίμοιρος εὐδοκιμεῖ μάλιστα τῶν 
Πρωταγόρου μαθητῶν καὶ ἐπὶ τέχνῃ 
μανθάνει, ὡς σοφιστὴς ἐσόμενος" οἱ 

ἐπιμέλεσθαι) ΤΑΌΥΙ ἐπιμελεῖσθαι. 
8. πῶλος] ἵππος Α. 

δὲ Ζοι]π5. 
ἐκδιδῶται (ὑϑύα!ο. 101] 

ἴῃ Ἰερθ᾽ Βο]οηἱβ ἀρυα ΡῬΙαΐαγοῖ,. ΒοΊοη. 
ς. 24: ᾿Αθήναζε μετοικιζομένοις ἐπὶ 
τέχνῃ. 

ἀποδοῦναι] Ἰθ8[ γοα 676, ΠΟΤ ΟΠ ἤοΘγΕ, 
ἀποδεικνύναι. 5ΟΗΝ,. 

ὑπομνήματα, υἵ 3,1: 12, 14: Η!ρ- 
ῬΆγΟΙ. 1, 9, .Ό] ταῦτα μὲν οὖν ὑπο- 
μνήματα, ὧν δεῖ σε ἐπιμέλεσθαι, 3. 15 
9. 25 8] βϑηΐθηΐδ τοϑύαὶ 1 οτθῖ ΡΙῸ 
ὑποδείγματα, ᾳααοά ἃ ῬΙΥπΊΟΠΟ [ἰΕ], 
Ρ- 12 παράδειγμα ῬγδθοΟΙρΡΙΘηΐΘ Τ6]60- 
ὕππιὶ πτ6 βαδβρθούμτη ῃῖς ἔα! ο- 
ῬΘοῖο, οὐϊδπβθὶ ΟΠ ᾿ἰάθ δϑϑοῦ ἴῃ 
ΨΥ. βΟΥΙΡ ΑΘ δρυᾶ Οπτογατη. 

4. τὸ γὰρ τοιοῦτον] 51 οὑπὶ 8ί6- 
ῬίδηΟ τῶν γὰρ τοιούτων ΒΟΙΊΡΒΘΙΊΒ, 
ὕχτπη ΒΘΠΘΏΒ τέ ἀθοπά πὶ οἰἴΐαχη ἔαε- 
τι. Βα τὰ πλεῖστα δϑ ΓΙῸ ἐπὶ τὸ ᾿ 
πολὺ ἀἰϊοίιπι, τὖ ᾿Ιρ56 ΥἹΓ ΘΡΥΎΘΡΊᾺΒ 
δαπηοπαῖ,. ΞΟΗΝ, 
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᾿ ’, ἤ ᾽ » 7 ,ὔ 

καὶ μυωπίζεσθαι παρασκευάζειν μετ᾽ ἐρημίας γίγνεσθαι 
“ ’7’ δ Ἁ “- “- “ ᾿ 

τῷ πώλῳ, τὸ δὲ φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ τῶν λυπούντων 
͵ ,ὕ ΄ ἊΝ ΄ὔ 

ἀπαλλάττεσθαι δὲ ἀνθρώπων. τούτων γαρ γιγνομένων 
πε ἢ ἌΧ ὴ, ΄ ΚΓ ῸΝ Ν Ν “ ΕΥΦῸΝ 

ἀνάγκη μὴ μόνον φιλεῖσθαι ἀλλὰ καὶ ποθεῖσθαι ὑπὸ 
7 » Α͂ Ἀ- Ν Χ ὩΣ 

4 πώλων ἀνθρώπους. καὶ ἁπτεσθαι δὲ χρὴ ὧν ψηλαφω- 
ϑ, , ᾽, “- 

μένων ὃ ἵππος μάλιστα ἥδεται: ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ τε 
ε Ν 7 ’ὔ “ 32) 

λασιώτατα καὶ οἷς αὐτὸς ἥκιστα δύναται ὃ ἵππος, ἣν τι 
“ Ἀπ ς 5 “ ΄ Χ ἴα , 

5 λυπῇ αὐτον, ἐπικουρεῖν. προστετάχθω δὲ τῷ ἱπποκόμῳ 
Ν' Ν »“ Ψ{ “ Ν “- Ν Ἵ), 

καὶ τὸ δί ὄχλου διάγειν, καὶ παντοδαπαῖς μὲν ὄψεσι 
“- Αὴ Α ἃ; [, 7, Ἁ σ ΕΝ 

παντοδαποῖς δὲ ψόφοις πλησιάζειν. τούτων δὲ ὅσα ἂν 
«ε ΞΟ ν -“ 3 ’ “- 3 Ἁ “.-. 

ὃ πῶλος φοβῆται, οὐ χαλεπαίνοντα δεῖ ἀλλὰ πραύνοντα 
Ἷ, σ , ν 7, - 

διδάσκειν ὅτι οὐ δεινά ἐστι. καὶ περὶ μὲν πωλείας ἀρκεῖν 
“σ΄ ΠΥ Ὶ 7 ΄“΄ “ ͵ 

μοι δοκεῖ τῷ ἰδιώτῃ εἰπεῖν τοσαῦτα πράττειν. 

ΚΊΉΦΕ ΤΙ 
σ Χ “ - 7 7 

Ὅταν γε μὴν ἱππαζόμενον ὠνῆταί τις, ὑπομνήματα 
’ ἃ ΄- , Ἂν 7 Χ 3 

γράψομεν ἃ δεῖ καταμανθάνειν τὸν μέλλοντα μὴ ἐξαπα- 
΄“ 3 ,ὔ ΄- Ἁ 7] ἈΝ "4 5 Χ 

τᾶσθαι ἐν ἱππωνίᾳ. πρῶτον μὲν τοίνυν μὴ λαθέτω αὑτὸν 
, ε «ς ᾽ὔ δὶ 7 7 7] 0.5 ᾽ὔ 

τίς ἡ ἡλικία" ὁ γὰρ μηκέτι ἔχων γνώμονας οὔτ ἐλπίσιν 
9 7 2 ε 7 5» ͵ ,7ὔ « ΄ ΤΑ: 

2 εὐφραίνει οὗτε ὁμοίως εὐαπάλλακτος γίγνεται. ὁπότε δὲ ἡ 
7 Ν ΄“- 3 Νὰ “- ἴω Ν ἊΝ ’ 

νεοτης σαφὴς, δεῖ αὖ μὴ λαθεῖν πῶς μεν εἰς τὸ στόμα 
,ὕ Χ Ν - Ν Ν 3, Χ ͵ 

δέχεται τὸν χαλινὸν, πῶς δὲ περὶ τὰ ὦτα τὴν κορυφαίαν. 
“ ϑι ὦ 5. ἃ , «ε “- Ἁ “- ᾽ς 

ταῦτα δ᾽ ἥκιστ᾽ ἂν λανθανοι εἰ ὁρῶντος μὲν τοῦ ὠνουμένου 
» ὦ ε ἂν ε “ 9 ΄- 2) ᾿ 

83ἐμβάλλοιτο ὁ χαλινὸς, ὁρῶντος δ᾽ ἐξαιροῖτο. ἔπειτα δὲ 
4 ΄“ ἊΙ ΄σ- “ Ν ἴω 7 Χ 

προσέχειν δεῖ τὸν νοῦν πῶς ἐπὶ τὸν νῶτον δέχεται τὸν 

8. “μυωπίζεσθαι Ουτεταβ. [ΠΥ] μὴ ὀργίζεσθαι. ἐρημίας 1,.. Οὐδἴετι! 
ἠρεμίας. 1. ἱππωνίᾳ] ΓΔὈΥ] ἱππωνείᾳ. ἡ δα α!ϊα! ἘΠ 2. ἐξαιροῖτο 
ϑίθρμδπιβ, [ΔΌ1Ὶ ἐξαίροιτο. 

4. ὧν ψηλαφωμένων Τπ|6]Πρ8 τού- πογνώμονες" γνώμων γὰρ λέγεται ὁ 
τῶν τῶν μερῶν, ὧν ψηλαφ. ΗΝ. ἀποπίπτων ὀδοὺς, τῆς ἡλικίας ἃ ὧν γνω- 

ριστικός. 5. δ ὄχλου διάγειν] ἴαιτο 8118 
ΘΟΓΩΓΑΙΠΙΒΟΙ ΠΙ 2, 7, 11, Δα 46Π1Ὶ γ] 46 
δαβουιρίε Ρ. 464. ΒΟΗΝ. 

Ἐς ἱππαζόμενον ὠνῆταί τις] ῬΟ]]ὰχ 
Ι, 182.: “δισει δὲ ἀδάμαστος πῶλος 
ἐρεῖς, ὁ τᾷ ἱππαζομένῳ ἀντικείμενος, 
καὶ ἀπαίδευτος καὶ ἄγριος" τούτῳ δὲ 
Ξενοφῶν ἀντιτίθησι τὸν ἤδη ἱππαζό- 
μενον. ΗΝ, 

γνώμονας] [Π[6]]σς ὀδόντας. ῬΟΙ]]ῸΧ 
Ι, 182: Τεγηρακότες, ἀγνώμονες, λι- 

1.6 ῃ5 116 ΘΌΔ 1 γνῶμα, τὸ, 
αἸοιταγ, οὗ ρτὸ ἀγνώμων τροίϊα5. ὅ8α]- 
αὯἀ5 ουπὶ Ηθβυοῃϊο ἀπογνώμων ΠαὈθΘί. 
5ΟΌΗΝ. Θυοῦ Π1Π1]1 6886 οὖ οχ λι- 
πογνώμων Ὡδίαμη ΕἸχΧΙῚ δα ΤΠ65. 5.6- 
ῬΒδηϊ. [1)6 τῷ ρ] στη «Ψ8Ο0ΟΌ5: 5 Ρ. 
113-120. 

2. κορυφαίαν) Υ. ϑομπειῖάστ. δα ό, 

7» 8. 
8. τὸν νῶτον] Ηεγοάϊδῃ. Ρ. 435 

Ριοῦβ. : Ἐπὶ τῶν ἀλόγων τὸν νῶτον 
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3 ’ Ν Ν Ψ “- 7, ἃ ἥ 

ἀναβάτην. πολλοὶ γὰρ ἵπποι χαλεπῶς προσίενται ἃ πρό- 
3 - 3 ͵ ᾽ὔ “- , 

δηλα αὐτοῖς ἐστιν ὅτι προσέμενοι πονεῖν ἀναγκασθήσον- 
᾽ὔ Ν ὔ 4 ᾿ 

ται. σκεπτέον δὲ καὶ τὸδε εἰ ἀναβαθεὶς ἐθέλει ἀφ᾽ ἵππων 
3 σὰ ἊΝ 3 5.2. , ,ὔ Χ ’, Ἧ 

ἀποχωρεῖν ἢ εἰ παρ εἐστηκοτὰς ἱππεύων μὴ ἐκφέρει πρὸς 
’ Ν Ν ἃ δ Ν ἃ δ 

τούτους. εἰσὶ δὲ καὶ οἱ δια κακὴν ἀγωγὴν πρὸς τᾶς οἴκαδε 
ἀφόδους φεύγουσιν ἐκ τῶν ἱππασιῶν. τούς γε μὴν ἑτερο- 
γνάθους μηνύει μὲν καὶ ἡ πέδη καλουμένη ἱ ἱππασία, π πολὺ 
δὲ μᾶλλον καὶ τὸ μεταβάλλεσθαι τὴν ἱππασίαν. πολλοὶ 

Ν 3 5 ἴω Υ “δ Χ , “ 

γαρ οὐκ ἐγχειροῦσιν ἐκφέρειν, ἢν μὴ ἅμα συμβῇ ἢ τε 
ΒΥ ΄, ε Ν 3 9 ΄ ἴω Χ ’ὔ' 

ἀδικος γνάθος καὶ ἡ πρὸς οἶκον ἐκῴορά. δεῖ γε μὴν εἰδέ- 
Ν 5 3 Ν 5 ’ὔ 3 ᾽’ὔ 3 “ γ 

ναι καὶ εἰ ἀφεθεὶς εἰς τάχος ἀναλαμβάνεται ἐν βραχεῖ καὶ 
οἷν ...5 , ». 7 3 δ Ν δον ΡΖ 5 » 

5 εἰ ἀποστρέφεσθαι ἐθελει. ἀγαθὸν δὲ μὴ ἄπειρον εἶναι εἰ 
Ν ζΣ 5 Ν 5,7 ς 7 ν 5᾽ 

καὶ πληγῇ ἐγερθεὶς ἐθελει ὁμοίως πείθεσθαι. ἄχρηστον 
Ἁ Ἁ ’ ,ὔὕ - ’ 

μὲν γὰρ δήπου καὶ οἰκέτης καὶ στράτευμα ἀπειθές" ἵππος 
Δ γ9 Χ ᾽ ΄ 7, Ν ’ “, 

δὲ ἀπειθὴς οὐ μόνον ἄχρηστος, ἀλλὰ πολλάκις καὶ ὅσαπερ 
΄ 7 Ἁ ’ « 

προδότης διαπράττεται. ἐπεὶ δὲ πολεμιστήριον ἵππον ὑπε- 

8. προσέμενοι] προσεμένοι ἴ,., 1851 νο]υ]58θῖ προσειμένοι, προσιέμενοι Μ. οἷ 
οοῦθχ (ΓΕΙΙΙ. 

ἀρσενικῶς, καὶ Ξενοφῶν περὶ [Ἱππικῆς, 
τὸν νῶτον τοῦ ἵππου. ᾿ὰρ᾽πι. Ποπι. 
Οὐϑτι. Απροί. Οχ. νο]. 1, Ρ. 340, 15: 
Νιῶτος" καὶ γὰρ τούτου ἧ χρῆσις" καὶ 
τὸ μὲν οὐδέτερον πολὺ τὸ νῶτον" ἤδη 
δὲ καὶ τὸ ἀρσενικόν' ἱστορεῖται δὲ παρὰ 
Ξενοφῶντι καὶ ᾿Εφύρῳ. Οοπίτα Ῥιαγ- 
πο π5 ρ!. Ρ. 290: Ὃ νῶτος ἀρσενι- 
κῶς λεγόμενος ἁ ἁμαρτάνεται" οὐδετέρως 
δὲ τὸ νῶτον καὶ τὰ νῶτα δοκίμως ἂν 
λέγοιτο. ἘΠ τὰ ἢϊο Βοαϊ]ο]αηιιβ ἐπὶ 
τῶν νώτων, οὗ Οπαοηθοτριαβ δά ΤΠπο- 
ΤδΠ ᾿. 0537, Οοπ]θοογαΐ τοῦ νώτου. 
Νεο αυδιϊαπάστη νἱἀθίαν ααϊη δαί 
τῶν νώτων δῖ τὸ νῶτον ΒΟΙΡΒΘΙ 
ΧΟΠοΡΠΟη. 

4. παρ᾽ ἑστηκότας] Ζεοιπϊαβ ΡΙῸ 
παρεστηκότας. 5ΟΗΝ. 

ἐκφέρει] ῬΟΙΙῸΧ 1, 21 : ᾿Εὰν μὲν ἐν- 
δάκωσι τὸν χαλινὸν οἱ ἵπποι, κλίναντες 
τὴν κεφαλὴν ἐκφέρουσιν. ΞΟΗΝ. 

5. ἡ πέδη) ΟΙΠΧ 1, 214: Πέδη 
ἱππασία ἡ κυκλοτερὴς, ἑτερομήκης πέδη 
ἡ μῆκος τῷ κύκλῳ προστιθεῖσα. Ἐϊδύ 
ΘΙΒῸ ΦΎΤΙδ. Τπθ 4] ἀΙοϊίαΓ. περι- 
κυκλεῖν καὶ περιδινεῖσθαι ἐς ταὐτὸν 
στρεφομένους αἰχὶῦ Αο]ίδηὰβ Η. Α. 
12. Ὁ οπ  7.15. ΘΗΝ. 

4. ἐκφέρει] [ΔὈτ] ἐκφέροι. 

ἣ τε ἄδικος γνάθος 1)6 ἢϊ5 δα 6. 1, 9, 
ατοίατα. Ααἀάο [μ6χ. ϑαηρθγιη. (ΒΕκκ. 
Αη. Ρ. 2344, 6) ἀρπια ἀπ τ δα 
Μοπιοταῦ. 4; 4, 8. Ῥ' 237: ᾿Αδικομά- 
χους ἵππους Ξενοφῶν τοὺς δυσπειθεῖς 

λέγει, καὶ δίκαιον ἅρμα τὸ εὐπειθές. 
τὕ0᾽η1᾽Ά᾽᾽ Βυμηϊκθηῖι ἀδικογνάθους τοοῖΐα 
σοπ͵θο. ΘΟΗΝ, [πῆπ|ὺ Ρεββίτηθ, 
ααστη ἀδίκους 510 Βο.] 6 πάπιη, αποα 
6χ δοΐδθμ ρϑύαμη δὲ Ἰοοο ΟΥΤΌΡ. 2, 
2, 26, ὑπᾶ6 δίκαιον ἅρμα ρΡεοὔι σγδτα- 
ΤΩΔΙΙΟΒ. Δαάι δαΐθτη ΟΠ ΘΒ] 6115 
ῬΙΘΘΙΘΙ 8118, τὴν ἄδικον γνάθον ΟῚ 
6556 80 δὰ ρατίθ 408 ἀοιηαια αποὶΐ 
γἱδ, 566 ἃ ρᾶῖίβ ορροϑῖίδ. 

ἀναλαμβάνεται] ΡΟΙ]υχ Ἰτρ, χο τ 8 Ἔν 
δὲ ταῖς στροφαῖς οὐ δεῖ ἐξελαύνειν τὸν 
ἵππον, ἀλλ᾽ ἀναλαμβάνειν, ὅπερ καὶ 
ὑπολαμβάνειν καλεῖται καὶ κατέχειν, 
καὶ ἠρεμίζειν καὶ ἀνέχειν. 566 να8 

8 ὁ. 7; τ8. 5ΟῊΉΝ, ὕὕθι αἰϊορίαγ 
[0.103 8 0}} δρυὰ ῬοΙ]ασθα. 6556 
ΠΟΉ καλεῖται καὶ κατέχειν, 8566. δεῖ 
ἐξελαύνειν καὶ κατέχειν. 1)6. γΕΓ0 0 
ἀναλαμβάνειν ν. δΐθρῃ. Τ 68. Ρ. 425, 
εὖ ΘΟ ΠΘΙΕΥ. δα 8, 7. 

ἀποστρέφεσθαι] (ὑοπ, ἀϊοοπᾶα δα 
ο.9,6. 50ΗΝ, 

᾿ 
: 

δ. χε . 
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) “- Ἃ κ ε ’ὔ “ «ε 

θέμεθα ὠνεῖσθαι, ληπτέον πεῖραν ἁπάντων ὅσωνπερ καὶ ὃ 
7 φν 7ᾳ - Ὁ» Ἁ ΄σ 7 

πόλεμος πεῖραν λαμβάνει. ἐστι δὲ ταῦτα, ταῴρους διαπη- 
΄ ΄ γ; ᾽᾽ 7, ᾽ 5 27) 

δᾶν, τειχία ὑπερβαίνειν, ἐπ᾿ ὀχθους ἀνορούειν, ἀπ᾿ ὄχθων 
᾽7ὕ ἈΝ ἈΝ 27 λ Ν Ἂ; “- Ν 

καθαλλεσθαι" καὶ πρὸς ἄναντες δὲ καὶ κατὰ πρανοῦς καὶ 
’ Ῥ ΄ 7 ’ὔ’ Ἁ ἴω 

πλάγια ἐλαύνοντα πειραν λαμβάνειν. παντὰ γὰρ ταῦτα 
καὶ τὴν ψυχὴν εἰ καρτερὰ καὶ τὸ σῶμα εἰ ὑγιές βασανίζει. 
οὐ μέντοι τὸν μὴ καλώς πάνυ ταῦτα ποιοῦντα ἀποδοκιμα- 
στέον. πολλοὶ γὰρ οὐ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι, ἀλλὰ διὰ τὸ 
ἄπειροι εἶναι τούτων ἐλλείπονται. μαθόντες δὲ καὶ ἐθι- 
σθέντες καὶ μελετήσαντες καλῶς ἂν ταῦτα πάντα ποιοῖεν, 

εἴ " ἄλλως ὑγιεῖς καὶ μὴ κακοὶ εἶεν. τούς γε μέντοι 
’ὔὕ 

ὑπόπτας φύσει φυλακτέον. οἱ γὰρ ὑπέρφοβοι βλάπτειν 
Ν Χ ), ἀλύκαι Ὁ “ » » πα Ν Ὁ ΄, 

μὲν τοὺς πολεμίους ἀφ ἑαυτῶν οὐκ εῶσι, τὸν δὲ ἀναβατὴν 
, ΄ Ν 3 Ἀ 7 3. ἨΠ Ἂ 

ἐσῴφηλαν τε πολλάκις καὶ εἰς τὰ χαλεπώτατα ενέβαλον. 
δι Χ 3) ΄ "7 “ 

δεῖ δὲ καὶ εἴ τινα χαλεπότητα ἔχοι ὃ ἵππος, καταμανθά- 
" Ν “ , Ν 7 

νειν, εἰτε πρὸς ἵππους εἴτε πρὸς ἀνθρώπους, καὶ εἰ δυσ- 
’, ΄ 3} ΄ Ν - Χ - ,ὔ 

γαργαλις γε εἰη πάντα γαρ ταῦτα χαλεπὰ τοῖς κεκτημέ- 
’, Χ Λ ΄σ ’ 

νοις γίγνεται. τὰς δέ γε τῶν χαλινώσεων καὶ ἀναβάσεων 
᾽ 7 Η ", ᾿ ͵ ΝΜ ΓὮΝ ΕΝ π 
ἀποκωλύσεις καὶ τάλλα δὴ νεύματα πολὺ ἂν ἐετι μᾶλλον 

΄ ΄ 2, ᾿ΕΝ ’ 

καταμαθὸοι τις, εἰ πεπονηκοτος δὴ τοῦ ἵππου παλιν πει- 

ΤΛΌΥῚ εἰ δ᾽. 8. εἴ γ᾽ Βίορμαπιβ.: 11. δὴ νάματα ἃ. δεινεύματα οοᾶ. 
ΟΓΕΙῚ. 

ἡ. τάφρους διαπηδᾶν} ῬΡο]υχι,τοῦό: 5ΟΗΝ. Μδιο, αἱ νΙαοίαγ. 
Μεμελετηκὼς καὶ πρὸς ἄναντες ἀναθεῖν 
καὶ πρὸς κάταντες καταδραμεῖν. καὶ τει- 
χίον ὑπερακρίσαι καὶ τάφρον διαπηδῆ- 
σαι; καὶ χαράδραν διάλλεσθαι, καὶ πο- 
ταμὸν περᾶσαι, καὶ ἐπ᾿ ὄχθους ἀνα- 
θρώσκειν καὶ ἀπ᾿ ὄχθων καθάλλεσθαι. 
5ΟΗΝ. 

8. εἶναι τούτων ἐλλείπονται γυ!- 
σαΐίδτη αἰβι πού οπθιη, εἶναι, τούτων 
ἐλλείπονται. τηιιαν!. Δ οΥυ ΤΩ ΘΠΙΠῚ 
ἐλλείπονται ΠΟ Παθοῖ, οσπὶ τούτων 
Ἰαποΐαπη, ποταθη οἴιτῃ 40 ΘΟΙΠΡΆΓθ- 
τ: 1ἴΐα. ΘΠ δββοΐ ῬΙῸ ἀπολείπονται 

τούτων : 564 ΔΌβοϊαΐθ ροβιἐπιτ δϑύ ΡΓῸ 
ηυΐηιι5 ὅθη οἤιοϊιπί. ΒΟΉΝ. 

9. ὑπόπτας φύσει] ΗἹρρίδίνοα Ρ. 
262: Ὑπόπτας φύσει καὶ ὑπερφόβους 
ἄριστον μὲν μὴ κεκτῆσθαι, ἐπισταμέ- 
ψους ὅτι φέροντές τι τῶν φορτίων 
ἐνίοτε εἰς τὸ ἀπολέσθαι ἔρριψαν" καὶ 
τοῦτο μὲν ἧσσον κακόν ῥᾳδίως δὲ 
σφήλαντες τὸν ἀναβάτην κακῶς διέ- 
θηκαν. ῬΟ]]ὰΧχ 1, 197 ὕποπτος Παθεί. 

ΤΟ. χαλεπότητα] ΗἹΡρ!ὐτῖοα Ρ. 263: 
Ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ χαλεπαίνοντες ἵ ἐπτῖτοι 

πρὸς ἑτέρους κακὸν παρέχοντες. Βο]- 
ἸῈχ 8]ΐθγοβ μισίππους, Δ]6ΓΟῸ5 μισαν- 
θρώπους νοοαΐ 1, τοῦ. 50 ΗΝ, 

δυσγάργαλις} Ῥο]ΙπΧ δ᾽ ὰπᾶ6 δυσ- 
γαργάλιστος 1, 107 Βαρθεί. Εοττπᾶ 
δες ποβίγα βϑύ ἴῃ ἰοὺ ΑΥιβίορ 15 
ρα ϑυϊάδτη ἴῃ ν. ὀρθοπλὴξ, εὖ 1η 
Αδ]δηὶ Η. Α. τό, 9, εαπάθη "ΓΟΌῸΡΙαΒ 
τοϑίίαι!. ΒΟΉΝ, δύ εὔϊδτη ἰδγίϊα 
δυσγάργαλος, ΗΪΒ1 ἔα]]Π απ ΌΤΙ, αὖ 
Η ΒΥ δα. ΑἸα., ου]ὰ8 οοεχ ΡῈ 
ι. ψοαΐ 1 Η!ρρίαίτ. Ρ- 25 τὸ Μὴ 
δυσάγωγον εἶναι μηδὲ δύστομον καὶ 
δυσγάργαλον. 

11. ἀποκωλύσεις] ῬΟΙΠΙΧ 1, 202, ἐρ- 
γώδης γὰρ ἡ τῆς χαλινώσεως ᾿κώλυσις. 
5ΟΗΝ, ΡΙὸῸ βθαυθπῖ! δὴ νεύματα 
χαοα ϑΙβρΠδπιιβ ροΒαϊί δινεύματα ΤῊΙΤΘ 
αἸούατη ἔοτοί, πθο ἀπιθίππη ν! ἀθίαν δἰπα 
αα!α Ἰδΐεγθ. 
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ρῷτο ποιεῖν ταὐτὰ ὅσαπερ πρὶν ἄρξασθαι ἱππεύειν. ὅσοι 
δ᾽ ἂν πεπονηκότες ἐθέλωσι πάλιν πόνους ὑποδύεσθαι, 
ἱκανὰ τεκμήρια παρέχονται ταῦτα ψυχῆς καρτερᾶς. ὡς 
δὲ συνελόντι εἰπεῖν, ὅστις εὔπους μὲν εἴη, πρᾷος δὲ, 
ἀρκούντως δὲ ποδώκης, ἐθέλοι δὲ καὶ δύναιτο πόνους 
ὑποφέρειν, πείθοιτο δὲ μάλιστα, οὗτος ἂν εἰκότως ἀλυ- 
πότατός τ᾽ εἴη καὶ σωτηριώτατος τῷ ἀμβάτῃ ἐν τοῖς 
πολεμικοῖς. οἱ δὲ ἢ διὰ βλακείαν σους πολλῆς δεό- 
μενοι ἢ διὰ τὸ ει εἶναι πολλῆς θωπείας τε καὶ 
πραγματείας ἀσχολίαν μὲν ταῖς χερσὶ τοῦ ἀναβάτου παρ- 
ἐχουσιν, ἀθυμίαν δ᾽ ἐν τοῖς κινδύνοις. 

ΚΕΦ. Δ. 

“ Ἁ ᾽ Ν “ ,ὔ , Ν 3) 

ταν γε μὴν ἀγασθεὶς ἵππον πρίηταί τις καὶ οἰκαδε 
» 2 Ν Ν 3 ΄ - 450} ἊΝ Χ 
ἀγάγηται, καλὸν μὲν ἐν τοιουτῷ τῆς οἰκίας τον σταθμον 
Ὕ γ : “ " ’ Ἷ ἔ ᾽ ᾿» 327) ᾿ ΝἬ “, μ 

εἶναι ὅπου πλειστάκις ὁ δεσπότης ὄψεται τὸν ἱππον᾽ 
κ ᾿ “ ΄ Χ ᾿Ξ “ ᾿ 

ἀγαθὸν δὲ οὕτω κατεσκευάσθαι τὸν ἱππῶνα ὥστε μηδεν 
- «7ὔ 5 δὰ “Ὁ“ἢ, ἴω “ 93 ω 

μᾶλλον οἷον τ᾿ εἶναι τὸν τοῦ ἵππου σῖτον κλαπῆναι ἐκ τῆς 
’, Ὁ Ν - , - ,ὔ ε ᾿ Ἵ 

φάτνης ἢ τὸν τοῦ δεσπότου ἐκ τοῦ ταμιείου. ὃ δὲ τούτου 
» ω 3 Ν ἃ «ς ἴω “ ΡῚ ἴω “ Ν χὰ 5 

ἀμελῶν ἐμοὶ μὲν ἑαυτοῦ δοκεῖ ἀμελεῖν" δῆλον γὰρ ὅτι ἐν 
σ΄ ’ὔ ἈΝ ΄“ “ “ ἥ, «ε ’ὔ 

τοῖς κινδύνοις τὸ αὑτοῦ σῶμα τῷ ἵππῳ ὃ δεσπότης παρα- 
7] » ΑἉ 3 ’ σι Ἀ ,ὔ] ῃ, 

κατατίθεται. ἐστι δὲ οὐ μόνον τοῦ μὴ κλέπτεσθαι ἐνεκα 
ἊΝ - 9 Ν ε » Ν ε Ν . 5, ὦ ΝΟ 3 

τὸν σῖτον ἀγαθὸς ὃ ἐχυρὸς ἱππῶν, ἀλλ ὅτι καὶ ὅταν ἐκ- 
κομίζῃ τὸν σῖτον ὃ ἵππος φανερὸν γίγνεται. τούτου δ᾽ 
ἂν τις αἰσθόμενος γιγνώσκοι ὅτι ἢ τὸ σῶμα ὑπεραιμοῦν 

11. ταὐτὰ ΝΥ οἸδΒίτιι5. ΓΛΌΥῚ ταῦτα. 12. ἀμβάτῃ] ἀναβάτῃ Α.Μ. τ. ὅπου͵] 
ΓΛΡΥῚ ὅποι. 
μενος Α.Ο. αἰσθανόμενος 1. 

12. ἀμβάτῃ) ϑεγναΐδιη ἢ]ο εἴ ρ, 7; 
12, ὃ, ἰουιηδπη, σπΠππῇ ἀναβ- 510 1, 8, 
ΧοΠπορΠομί σοηδβίδηθει γϑϑυπϑπάδτῃ 
ΨἹΘΙ1, αὖ ἀρπα σα πα θη οϑὺ ἀνάμβατος, 
ΑἸΧῚ δα (ὐοτηπηθηΐ. 3, 2, 2 οἴ 5. ΝΠ 
ΘΏΙ {101 ρούοδῦ σοαϊοιθτυ8 ἴῃ ροτ- 
Ῥοίαα υὐγαβαὰθ ρου πλαὐα]ο0η6, α118}15 
σΟΡΗΪΓαΡ ἴῃ 1101185 ΧΟΡ ΠΟΠΓ15 εὖ Ατ- 
ΤΊΔΠΙ, αὖ αἸχὶ δα “65. ϑίβρῃ. ν. ᾽᾿Αμ- 
βάτης. 

2. ὅταν πῃ ἐκκομίζῃ]) 1. 6. ῥΥΔαΒΘΡῚ 
6]1οἰαὶ [ϑύϊῖθηβΒ. ΡΟΠῸΧ 1, 200: 

2. ὅταν] [ΔὈΌ1] ὅταν μή. ἐκκομίζῃ]} ἐκκομίστη Α. αἰσθό- 
σῶμα ὑπεραιμοῦν]) [ΔὈΥῚ στόμα ὑπερεμοῦν. 

7 ΄ , -“ , Ὶ 
Ἐστι δέ τι νόσημα ἵππων κριθίασις ᾿ 

καὶ ὑπεραίμωσις ὑπὸ πλησμονῆς" καὶ 
ὅτε ἐκκομίζουσι τὸν σῖτον, τότε χρὴ 
ὑφαιρεῖν, καὶ χόρτον παραβάλλειν μό- 
νον ἤ τι ἄλλο τῶν κουφοτέρων. ἴπαᾶ6 
ὙΥ εἰβ κιιιθ. τοῦθ δ] ΟΊ θη5. ΠορΘ᾿ΟΠΘΙα 
ΡῬΙΌΡΑΌΙΙΓΟΙ βουρϑιῖ πη. ἐκκομίστη 
Ῥατῖβ. Δ. ἀπᾶθ ἐκκομίση τηδ]πη. 
5ΟΗΝ. 566 1η0{Π]16 ἢ πῃ. 10ε]θνὶ 
μὴ ΤΩ Δ]Θ το ρθη. 

τὸ σῶμα ὑπεραιμοῦν] Οποα νεγὶ 
(ὐἈπιθυϑιῖ8, σοπῆντηας ῬΟΙαχ 1. ο. 

 ΨΑΥ ΣΈ Ὁ ὦν ον 



ῳ 

ψοσδί, ρῬαγίθτη 880 }}1, σταθμοῦ : 

ΘΑ. αν; 147 

- Ἃ ; 5). (ἡ ΄ 5» 7, ΕΥ 

δεῖται θεραπείας ἢ κόπου ἐνόντος δεῖται ἀναπαύσεως ἢ 
7, Δ 53) » )ὔ ε ΄ »» . 

κριθίασις ἢ ἄλλη τις ἀρρωστία. ὑποδύεται. ἐστι δ' ὥσπερ 
ἀνθρώπῳ, οὕτω καὶ ἵππῳ ἀρχόμενα πάντα εὐιατότερα ἢ 
ἐπειδὰν ἐνσκιρρωθῇ τε καὶ ἐξαμαρτηθῇ τὰ νοσήματα. 
ὥσπερ δὲ τῷ ἵππῳ σίτου τε καὶ γυμνασίων ἐπιμελητέον, 
σ“ “Δ Ἃ ΄“ 5 7 “4 Ν 3 

ὅπως ἂν τὸ σῶμα ἰσχύῃ, οὕτω καὶ τοὺς πόδας ἀσκητέον. 
͵ ΄ -“- ων ͵ 

τὰ μὲν τοίνυν ὑγρὰ τε καὶ λεῖα τῶν σταθμῶν λυμαίνεται 

2. εὐιατότερα) [ΛΌΤΙ Ρ6Γ ὦ. 

κόπου ἐνόντος δεῖται ἀναπαύσεως] 
ΑἸ πη6118 6, 530, 5: [,ἀ5ϑ: 61] 41.168 
ΤΘΙΏΘαΙΟ οβδὲ. ΖΕΤΙΝ, 

κριθίασις)] Ἐδὺ ογπαϊίαβ, οατὰ ΠοΥ- 
ἄδατῃ, ρα θυ τα δα 1 ΒΟ] 6 ηΠη6 ἴῃ ατδ6- 
οἷα, ογαάθππη οχοουηϊσασ. 96. ἴος 
ὙΠΟΥΌΟ ἀϊοΐαπι δὰ Νερσθίαπη 9, 44. 
ΒΟΉΝ, Αρϑγυτίυβ: Ὅταν ἐξ ὁδοι- 
πορίας ὧν ἢ δρόμου ὑπὸ τὸ ἄσθμα 
λάβῃ τὰς κριθὰς, ἄπεπτος γίνεται καὶ 
ὑποτρέχει ἡ ὠμότης ὑπὸ τὴν βύρσαν 
καὶ ὑποτέταται ΖΠῈ ΡῈ πᾶν τὸ σῶμα καὶ 

συσπᾶται καὶ οὐ προβαίνει οὐδὲ τὰ 
ἄρθρα κάμπτειν δύναται καὶ τὰ οὖρα 
μετὰ βίας προΐεται ῥίπτει τε ἑαυτὸν καὶ 
διεγείρεσθαι οὐκ ἐθέλει, ἀλλ᾽ ἐσθίει 
κατακείμενος. ΟΌΒΕΉ. 

ἐνσκιρρωθῇ) ἘΠ ΒΥΟΠΙαΒ : Ἔνσκει- 
ρωθείσης, ἐμπαγείσης. σκείρωμα γὰρ 
λέγεται τὸ ἀνίατον πάθος. ϑορῇτγομ 
Εὐγτηο]οοΊοὶ Μ. ἴῃ σκιρωθῆναι ἴῃ Μ|- 
Τ15 τη τι 6 τ τ15 : Τροπάοις τὰν νόσον, 
πρὶν αὐτὰν ἐς μυελὸν σκιρωθῆναι, τυ] 
σουτοχιῦ νυ]ρσαίτιτη τροπαίοις Ἡ οτηβίοτ- 
Πα5. δα Ρο]] ποεῖ Ρ. τ9ύ4ᾳ. θα θη 
ἐξαμαρτηθῇ ᾿ιαπα 5610 8 Π ν]}]]Ο51Π| 510. 
5ΟΗΝ, Ἀροῦε αἸοίτιπα νἹ ἀθίτι ἀκ τηου- 
Ὀ15 διιοί!β πθσϊθοία ἀπ τηδ]6 σα Γδί15. 

2. τὰ ὑγρὰ τῶν σταθμῶν] Ἐπα}}8 
ΧΟΠΟΡΠΟΙ α. 4, ἀοβουθθη8 ἱππῶνα 

οα- 
75 ραγίθιη δχίθυπαιη τὸν ἔξω σταθμὸν 
νορᾶξ 58. 4. Εγ0116 Ῥτορυῖθ αϊοίατη 
Ἰαριάιθβ. τού πα ]8 Β[ΘΠΙ Ἰαθεῦ ΠΪ5 
ΨΘΓΡΙΒ : δεῖ---λίθους ἔχοντα κατορω- 
ρυγμένους πρὸς ἀλλήλους, παραπλη- 
σίους ὁπλαῖς τὸ μέγεθος. ΤΌ] 7ιμμοίος5 
ἡηυΐοοηι ἰαρίαο5 νἱαθῖαν ἀἸσοσθ Χοϑπο- 
ῬΏΟΙ : απδ8 ποίϊο ϑιιδάθί τ Ἰπποίτη 
ΒΟΡΙ δῖ προσαλλήλους, τὸ αἸοϊδαν 
παραλλήλους. Ατ]ϑίοίο]65 Η. Α. 4, 2, 
11, ᾿πΠ|010 γΘη ΓΟΙῸ] ΘΔΤΑΒΟΓΙΙΠῚ αἷΐ 
6558 ἀβῃΐθε {{68, οἱ μὲν δύο κατ᾽ ἀλλή- 
λους, ὁ δὲ εἷς ὑποκάτω. ἴὉ] σοα]ςο5 

Μδεάϊεθιιβ εὐ δαποϑίι καταλλήλως 
βοιρίαια Ππαροηΐ. ΘΟΔΙΘΘΥ νογῦ : 
αμο οοπιηιιἐ{ιγι" την 8586ὲ.Ὀ Ἐἢδης 
αυϊάθπη ἰηὐογργθίδι! Π6 ΠῚ ὨϊπΠῸ 60 
τηΔΟ]5 Βδαπθηάδηη ρεΐο, αποα 1η 5[8- 
Ὁ. δα ρϑιίθ, απδπὶ τὸν ἔξω σταθμὸν 
αἸοιῦ 5. 4, 1. 6. δχίγτα 66411116 βιζδπη, 
Ἰαρ14θ5. 4110 τηοᾶο οΟ]]ΟΟδτΊ, 566 6ο- 
6 η1 ΘΟΉΒ110 οὐ 84 δυπάθι ϑΈΠ 
Ἰαθεὶ : ὯΩδ᾽ ἂν ὁ ἔξω σταθμὸς βέλ- 
τιστος εἴη, καὶ τοὺς πόδας κρατύνοι, εἰ 
λίθων στρογγύλων, ἀμφιδόχμων, ὅσον 
μναιαίων ἁμάξας τέτταρας καὶ πέντε 
χύδην καταβάλλοις, περιχειλώσας σι- 
δήρῳ, ὡς ἂν μὴ σκεδαννύωνται. ῬΙδ6- 
σορῦαπι Ταροῖ ΗἸρΡΡΔΥΟ ΪΟΙ 1, τό : 
Χρὴ χύδην καταβαλόντα λίθους τῶν ἐκ 
τῆς ὁδοῦ ὅσον μναιαίους, καὶ πλεῖον 
καὶ μεῖον, ἐν τούτοις τὸν ἵππον Ψήχειν 
καὶ ἐνιστάναι, ὅταν ἀπὸ τῆς φάτνης 
ἀποβῇ" βαδίζων γὰρ ἐν τοῖς λίθοις οὔ- 

ποτε ὁ ἵππος παύσεται, οὔθ᾽ ὅταν Ψψή- 
χηται οὔθ᾽ ὅταν μυωπίζηται. Ἐπ δοΐαΠ 
Ἀπ] 8 ΘΟΠ51}} Δα ἀπ νευθᾶ καὶ στρογ- 
γύλους τοὺς πόδας τοῦ ἵππου ὄψεται. 
Τἀρι468 αἰτοθίαητια χύδην καταβάλλον- 
ται, οὖ ΟρΡροπαπίιγ ἰΔρΙ6165 δ] αϑιηοα! 
1118, 41 κατορωρυγμένοι προσάλληλοι 
1Ὲ 66 0}}} 56 βία Ὁ 8]0 10 ΊΟΤ 8 αἸοτιπτατν 
6588. (ΑἈἀποπηδατηοάπτῃ ᾿σἹθπῦ ἘῚ 1ἢ 
[ΘΟ ΤΆΤῚ αἀθἴοβϑι ΘΟ] ΠΟ απ! δἴαιιθ [ἃ 
ἢττηδηΐιγ, αὖ ἀθη51 σΟ]]Οοδς] οἵ 1πποῖ! 
5101 Ἰηνιοθη Π.}} ρθάθπτη νἱ οχίοτιϊ 
νΕῈ] Ἔχοῦῖ] ΔὉ δῆπο βίαπίθ ροβϑβιηΐ, 18 
Ἰριθβ5 ἴῃ βίαθυ!]ο δχίθυιοσθ ρούμιβ 
εἴ απηπηΐαν αἰᾶπὶ ἀθἴο581 βίθυ πὰη- 
πγ; οὖ π ἴἴὰ αΙΒΒΘΙΠΠ801, 50] 01 οἵ 
Ἰαχὶ ρβάιθιι5 δα] αἸβία θΘπίΓ, ΟἸΠ 88 
ΟἸποὶῦ οὖ σΟΠΒΕΓΙ Πρ νἹἱποα] τη ἴοτ- 
ΤΘΊΙΠΊ, νΟΥΏΟ περιχειλώσας 5ιρηϊῆος- 
{ὰπ|. π᾿ ἤος οχύθυιουθ δία θταΐο θα τ ΠῚ 
ἀοϑΓΠΡῚ να]ῦ Χοποόρἤθομ, ᾿ὈΙἀθπτατιβ 
Ροβύ ρδθι]ιπι βαμηθιτη δαὐποίττη 8ΠΠ- 
Ῥυϊατθ. Ποσμ πῆς Οὔ ΒοιΘ. 51:9}}- 

ἴ, 2 
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ἊΝ » 3 ’ὔ ΄ 

καὶ ταῖς εὐφυεέσων ὁπλαίϑ᾽ τὰ δὲ, ὡς μὲν μὴ ὑγρὰ 
εἶναι, ἀπόρρυτα, ὡς δὲ μὴ λεῖα, λίθους ἔχοντα κατορω- 
ρυγμένους προσαλλήλους παραπλησίους ὁπλαῖς τὸ μέγε- 

ν ἃ ΄ Ἁ , Ω͂ 

θος. τὰ γὰρ τοιαῦτα σταθμὰ καὶ ἐφεστηκότων ἅμα στε- 
΄σ΄ Ἂν, “ 2 ’ὔ Ν “ ς “ 3 7ὔ 

Διρεοῖ τοὺς πόδας. ἐπειτὰ γε μὴν τῷ ἱπποκόμῳ ἐξακτέον 
Ἁ Χ “ σ 7 ’ὕ ἃ Ν ἊΝ 37 

μὲν τὸν ἵππον ὅπου ψήξει, μεταδετέον δὲ μετὰ τὸ ἄριστον 
5. ΤῊΝ σ Ἂν 2 ολ-ο 9. τἷς ἐν ΄“ 57) φ » ἃ 3 

ἄπο τῆς φάτνης, ἵν ἥδιον ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἴη. ὧδε δ᾽ ἂν αὖ 
ε ν»-.ω Χ [ 57 Ν Χ ,ὔ 72 9 

ο ἔξω σταθμὸς βελτιστος εἴη καὶ τοὺς πόδας κρατῦύνοι, εἰ 

2. προσαλλήλους ΘΟΠΠΕΙαοΙτΒ. 
ΑἸαϊπα. [101] ἀφεστηκότων. 

1011 πρὸς ἀλλήλους. 
4. ὧδε] ΕἸΡΤῚ ὡς. 

3 ’, 

ἐφεστηκότων 
,΄ 

κρατύνοι ῬοΙΙαχ. 
Ταῦτὶ κατευρύνοι. καταρύνοι Τ,. ρῬΥ. καρτερύνοι οοα. Οὐ ΘΠ. 

Ποανὶς Ῥυϊπαατη 5. 4: ᾿Εξακτέον ὅπου 
ψήξει, μεταδετέον δὲ μετὰ τὸ ἄριστον 
ἀπὸ τῆς φάτνης, ἵνα ἥδιον ἐπὶ τὸ 
δεῖπνον ἴη : Π6Ο 1ῃ δἰΐθουο ΗΙρΡΡΔΙΟὨ]Οὶ 
Ἰοθο οἴδγιβ, ὅταν ἀπὸ τῆς φάτνης 
ἀποβῇ. 1. 6. σπδηο 50] α 5. ἃ ρΥ86- 
5601 δραποιίαγ. ἹΤτδαποίατη ν ] 1588 
ἴῃ βΒύα θα] πὴ αχίοσαβ ἀοσθηΐ νϑυῦϑ 
απδθ βεαππηΐαγ: Ὧδε δ᾽ ἂν αὖ ὁ ἔξω 
σταθμὸς βέλτιστος εἴη καὶ τοὺς πόδας 
κρατύνοι, εἰ λίθων στρογγύλων---κατα- 

βάλλοι, περιχειλῶώσας. ἴΐα ΧοΠοΟΡΏΟΗ 
Ὥππο Ἰοσαπη ἀθοϊαγαΐ, αὰο δααῦτηῃ δὃὉ- 
ατιούα πη ἃ ῬΥΔΘΒΘΡΙ ΘΧχ 6401}: ἀΘΒ ὙἹΠΡῚ 
να]ὺ βἴαπο ᾿παππ 1876, Βιηπ]απ6 4π8- 
16 6556 ψε] Ἰοσατῃ ἀοοεῖ. 5ΟΗΝ, 
ἴῃ Δα. [ἴ)6 βοφιθηῦθαβ ν. Ἰηΐτδ. 

8. παραπλησίους ] ΆΥ65 τηΔρηϊ 6 1Π6 
ὈΠΡ]1Β:; Ππᾶῖη ἰΔΙΊΟΥΘΘ. ἀθααθ αἰ]δΐδ- 
τοηῦ τπηρτι]85, Ὡ66 ἔδοοιθπῦ τοὺς πόδας 
στρογγύλους, αὖ οδῇ ἴῃ ΗἱἸρρατοΐ. 1, 
τό. 5ΟΗΝ. 

ὁπλαῖς) ΘΟ οὶ ἔθυγεῖθ ΠΟῚ 11.808 
6588 νϑίθι 88 Π1}}15 αἸβραίαπί (αΘ8π6- 
τ5. εὖ ϑοϊποιάθσιιθ ἴθ [ηἀϊοθ δὰ 
Θοιρίοτεβ αὶ. ἢ. ν. ὅο]εα. Α]1ὰ ἀθ 
6415 οὔδπὶ ποαϊθ ρα σεηΐθβ τπὰ]- 
[85 ΠΟΤ ἔογαί 5 (ὐγουπα8 ᾿. 52 5666. 

καὶ ἐφεστηκότων] πο ρετίπεΐ 6ο- 
Ρυ]ὰ καί Αῃ απ δἰιὰα δα] Ἰῃ βἴα- 
Ῥα]ο, αᾳαδπὶ 1ηβιϑίπης Ἰαρτά!0τι5, ατι1- 
5 δβύ βοπιπὶ βύλαύατη ὃ ΘΘαΘη5 ἅμα 
σοραϊατη 58015 αἀθἴθη αι, βισηα] δυΐθιῃ 
ΔΥραΪΌ, ΠΊΘΙΠ ὈΓΠΤῚ ΟΥ̓ΑΙΙΟΠΙΒ Δ᾽ ΓΘ ΠῚ 
ΘΧΟΙαῖθθθ. αυ!αθιη 6 ΡΟ 66. ατιΧ] 
ΘΟὨ ΘΟ πΓ πὶ ΟἸΪτη ἢΐς ἤα]θ58 ΒΟΙῚΡ- 
[πη ἵππων τῶν ἐφεστηκότων στερεοῖ 
τὰς ὁπλὰς καὶ ἅμα κρατύνει τοὺς πόδας. 
δῖ!ο ἀθιποθρϑ ἀἸοοίαν, ΒΟῊΝ, ἔδατη 
αηΐθα, ὉΡῚ ᾿,ΘΟΠΟΙαν5 δεῖ δὲ, ὡς μὲν 
μὴ ἢ ὑγρὰ, εἶναι ἀπόρρυτα, ΑἸ 1 46- 

Θϑύ, Ὡ151 ἢϊς οοτίθ βου ῖΓ τὰ τοιαῦτα. 
4. μεταδετέον͵] ὕδαοπῃ ἴῃ ΗἸΡΡΔΙΌΝ. 

1,1τ6. Ηϊς Χοπορῆοῃ πο ϑβοϊστα 
Ἰρϑάτῃ βύβ θα] τὴ 51Π|0 1015. Βύθυ που 18- 
Ῥεῖ, β6α Ἰοσυτη οἴϊδπι αχίνα βία θα] Γη. 
αὰο δαὰπ8 ροϑύ ριϑπάιϊυτη οἀποῖζατ οἵ 
τ] ἀδϑίτιπσιύαγ. Παης Ἰοοῦτῃ ν]αθ8- 
αν τὸν ἔξω σταθμὸν ἄἀϊεογα. ΡΟΙῸΧ 
1, 20Ο : ̓Ενεθιζέτω δὲ ὁδῷ λιθώδει τὸν 
πῶλον μὴ πάντῃ τραχείᾳ᾽ εἰ δὲ καὶ ἐν 
τῷ σταθμῷ καταβάλλοι λίθους μναι- 
αίους ἀμφιδόχμους, περιχειλώσας σι- 
δήρῳ, ἁ ὡς Ξενοφῶν ἔφη, τούτῳ τῷ ἔθει 
τῷ πρὸς αὐτοὺς στερεοῖ καὶ καρτερύνει 

τοὺς πόδας. ὅ86α 811 ΘΟΑΙςΘ68: Καὶ ὁ 
σταθμὸς λίθους ὑπεστρωμένους ἐχέτω" 
στερεοῖ γὰρ καὶ κρατύνει τῷ ἔθει τοῦτο 

(510) τοὺς πόδας. δεῖθα τῷ πρὸς αὖ- 
τοὺς ΟΟΥΤΙΘΘΥΘ. ΠΘαΏΘΟ. 5εα νἹ οί» 
ῬΟΙΙαΧ νευρὰ στερεοῖ καὶ κρατύνει τοὺς 
πόδας Ἰαποία ὙΘΡΟΥΙΒΒ6 ἀρᾷ Χομπο- 
ῬΠοπίθτῃ, απδ8 ΠΠῸ αἸνῖβ8 τοί Ρ511- 
οαο Ἰοσαπίατ. )}1χι 46 πος δτα δηΐθᾶ. 
5ΟΗΝ, Οὐυτογαβ: “Ὥσπερ ἐν ὁδῷ 
λιθώδει πορεύοιτο] ὧἾ πὸ αἱ“ ρΡοιϊηΐ 
ὥσπερ πορεύοιτο, ΤΩ Ο]5 ΒΏΘΟΙΒ ἐν ὁδῷ 
πορεύοιτο. πῆη ἑστηκὼς πορεύοιτο 
οϑύ τἱαϊοαϊθ. [11 δας 1116, ὥσπερ εἰ 
ὁδὸν λιθώδη πορεύοιτο. {1 τηδηααθ 
φαθίᾳιθ οἤοβθ; τη815 ἃ Ῥῆτϊαβθ 858 
Ῥϑιιΐ σοι] οῦου 81Π81 α αργὸβ ΒΟ ]αχ : 
ἐπὶ γὰρ τούτων ἑστηκὼς στερεοῖ ἂν καὶ 
κρατύνοι τοὺς πόδας ὥσπερ εἰ ὁδὸν 

λιθώδη ἀεὶ μέρος τῆς ἡμέρας πορεύ- 
οἰτο. ΕΕἰχ ΠΙ5 ὉΠΌτη ὉΒ6Ϊν] ἂν, αποά 
Δα] αἸα1] ροϑύ ἀεί. ἴῃ σϑίθυ!8 ΠΟΙ ΤΠΔΡῚΒ 
δϑὺ παθγθηάθτῃ απ) Η]ΡΡΑΙΌΙ. 1, τύ, 
Ὁ] δϑάθτη ἴθγθ αυδ6 Πἰς 8. 5» Ἰἢ βαδί- 
(ων (6 Ἔαπὸ βίδηζθ. 

ὡς δ᾽ ἂν αὖ] ὧδ᾽ ἂν αὖ (ὐυτεγίαδ, αἱ 
οδῦ 7. τι. δθα βουθοηάπμηηῃ ὧδε δ᾽ ἄν, - ἀν σνσ 
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΄ “ “ὁ. ε ,ὕ 

λίθων στρογγύλων ἀμφιδόχμων ὅσον μναϊαίων ἁμάξας 
’ὔ “ , 7] 

τέτταρας καὶ πέντε χύδην καταβάλλοι, περιχειλῶσας σι- 
7 “ὉῬ δὰ ’ 5 Ν ’ ε Ν 

δήρῳ, ὡς ἂν μὴ σκεδαννύωνται ἐπὶ γὰρ τούτων ἑστηκὼς 
“ “ 7 3. ἈΠ ΤΝ ὔ ν « ’ὔ ’ 

ὥσπερ ἐν ὁδῷ λιθώδει ἀεὶ ἂν μέρος τῆς ἡμέρας πορεύοιτο. 
’ Ν , ἊΝ ͵ “ “ 

ἀνάγκη δὲ καὶ ψηχόμενον καὶ μυωπιζόμενον χρῆσθαι ταῖς 
Ξ σ΄ Ζ “ ΄ Ν δι Ψ Ἁ “- 

ὅπλαῖς καθάπερ ὅταν βαδίζῃ. καὶ τὰς χελιδόνας δὲ τῶν 
σ΄ ε “ 7 7 “- λ Ν 

ποδῶν οἱ οὕτω κεχυμένοι λίθοι στερεοῦσιν. ὡς δὲ περὶ 
“- ἴω Ἔ 35 “ δὰ (τὰ 

τῶν ὁπλῶν ὅπως καρτεραὶ ἔσονται, οὕτω καὶ περὶ τῶν 
Ἂ Ψ] Ἁ 5᾽ » ἵ, σι Ἁ Ῥ 

στομάτων ὅπως μαλακὰ ἔσται ἐπιμέλεσθαι δεῖ. τὰ ὃ 
5 ᾿ 7 “ Ὡῳ 7 « 7 

αὑτὰ ἀνθρώπου τε σάρκα καὶ ἵππου στόμα ἁπαλύνει. 

ΟΠ 
ς σι Ἀ 3 Ν « “σ΄. ΄' 5 Ν Ἁ ΄ 7 

Ἱππικοῦ δὲ ἀνδρὸς ἡμῖν δοκεῖ εἶναι καὶ τὸν ἱπποκόμον 
“ ἃ ΄σ Ν ΄’΄ “-“ ᾿ 

πεπαιδεῦσθαι ἃ δεῖ περὶ τὸν ἵππον πράττειν. πρῶτον μέν 
,ὔ “ » 7 ΄- 53 , 40 ῸΝ ΄- 

τοίνυν τῆς ἐπιφατνιδίας φορβειᾶς ἐπίστασθαι αὐτὸν δεῖ 
΄ ἐν “ σ΄ », « , , 

μήποτε τὸ ἅμμα ποιεῖσθαι ἐνθαπερ ἡ κορυφαία περιτι- 

-: 4. ἀμφιδόχμων ΡοΪ]ακ. ΓΑῦτὶ ἀμφιτόμων. 

ΤλΌν] ὅσων μναϊαίους. 

ὅσον μνααίων δίορῃδητιδ. 
περιχειλώσας ΡΟ]]Όχ. ΤΑΌΓΤΙ ΡΘΓ ἐ νϑὶ υ, 588 ἴκ 

εἴη τΤαβατᾶ. ἀεὶ ἂν] [ΔΌΓῚ ἀεί. 5. χρῆσθαι] ἴλὈτὶ κεχρῆσθαι. ἐπι- 
μέλεσθαι) ΤΛΌΤΙ ἐπιμελεῖσθαι. 1. φορβειᾶς) ἰΑὉτΙ Ὠϊο εὐ Ἰηΐἵγα Ρ6Ὶ ε- 

ἀμφιδόχμων]) ϑυηΐ χειροπληθεῖς, οἵ ἁπαλύνει] ῬΟΙΊὰχΧ τ, 2οτ΄: Καὶ τὰ 
ΨΠΘορὨταβίο (ὑ. Ρ]. 2, 7, τρόχμαλοι. 
ΘΟῊΝ, 

τέτταρας καὶ πέντε] ἔγοηθθηβ ΒΟς 
καὶ Ἰηΐεν ἀπὸ ΠαΠΊΘΓΑΪΙα ἀρπα Ρο]γΥ- 
Ῥιὰπη (ν. ϑοννεισῃ. [ἴ,εχ.) διαθοί 
οὐϊαπὶ Π)}10 (888. 61, 17. 2. ΡτῸ ἢ 51ς 
ἀοίθγιοσθβ Ἀπ}. 4, 7, το. 

περιχειλώσας) 1ιμαὖγοὸ ζόγγθο ἱποῖι- 
αἴθγ6 Ἰπηϊογρτγοίαϊαυ Ζθαηϊαβ. ΘΟΌΗΝ, 

5. Ψηχόμενον] (ὑττι ἰοἸ] πη 80 
Θα]Ξοη6, αὖ ἀοδ γπσαηΐαγ. 5ΟΗΝ. 

χρῆσθαι Ῥτο κεχρῆσθαι (ὐυτογιαδβ, 46 
4ὸ ΑἸΧΙ δα γυγορ. 8, 2, 22. [(]ΠΠ1{ὰ0 
Βυϊίτηδππηιβ ταιηπ. ν. χράω. ᾿Ανάγκη 
χρῆσθαι ταῖς ὁπλαῖς οϑῦ οἰϊαπὶ ἀρὰ 
ῬοΟ]]σΘΙ 1. 2Ο2. 
ὡς δὲ περὶ τῶν ὁπλῶν---οὕτω καὶ 

περὶ τῶν στομάτων] Ηυ]τ5 οοηδβίγαο- 
ὉΙΟΠΙΒ ΘΧΘΠΊΡΙ απ ἀπππὶ οὖ 8] [ΘΓ ΠῚ 

Δἰθ 1 Πγι15 δα 65. διθρῆβηι ν. Ἔπι- 
μέλομαι. 'ϑεα Χοπορίοηῃ ἔξογίβββθ 
ΒΟΙρΡΒασαῦ ὥσπερ δὲ τῶν ὁπλῶν, οὕτω 
καὶ τῶν στομάτων, ῬΙῸ ααϊθαβ (ὑσγθεῖτ5 
τοῦ στόματος ὅπως μαλακὸν ἔσται. 51ς 
5.2, ὥσπερ ἀνθρώπῳ, οὕτω καὶ ἵππῳ, 
δὲ 8110]. 

, δ τ ἐς ΄ Ω “ ΄σ 

χείλη δὲ ἁπαλυνέτω, ὅπως τοῦ χαλινοῦ 
συνίῃ ἁπαλύνει δὲ τὰ χείλη χειρῶν 
τριβὴ καὶ ὕδατος χλιαροῦ προσβολὴ 
καὶ ἐλαίου ποτὲ ἀλοιφή. μᾶλλον γὰρ 
ἂν οὕτω δέχοιτο τὸν χαλινὸν, πα 6 
Κυμηϊαβ ΧΘΠΟΡΠΟΠΌΙ ᾿πδουθηάα 6θη- 
βαϊῦ Πᾶθο: Δεῖ χειρῶν τριβῆ καὶ ὕδα- 
τος χλιαροῦ προσβολῇ καὶ ἐλαίου ποτὲ 
ἀλοιφῇ. ΠΟΠ ἸπηρΓΟ 801 σοπ]θοίαϊα. 
5ΟΗΝ, θα 1ἴὰ 1η8η15 [Οτοῦ ἀρρθη- 
αἷἸχ τὰ δ᾽ αὐτὰ---ἀπαλύνει, ατι86 ᾿ρϑἃ 
ΘΧΡΙΙοδί] 5 ποιηϊηδύ ΡΟ]]χ. 

1. πεπαιδεῦσθαι) ἴ7ὲ εἰδὲ ἐηδέἐλέμθη--: 
αἰνην οὐ αγὶξ τηϊουργθίατσαν Δ ΘΙΒΚΙαΒ. 
5ΟΗΝ. 

ἐπιφατνιδίας Ἡ!Ιρρίϊαίν. : Τὰς φάτ- 
νας ὑψηλοτέρας εἶναι δεῖ ὡς ἀνηρτῆσθαι 
ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς φορβειὰς καὶ ἀνανεύοντας 
λαμβάνειν τὴν τροφήν. ΟΌΒΙΕΆ. 

τὸ ἅμμα] Ῥο]υΧ 1, 2οΟΙ : Τῆς δὲ 
ἐπιφατνιδίας φορβειᾶς μὴ ποιείτω τὸ 
ἅμμα, ἔνθα ἡ κορυφαία περιτίθεται, ὡς 
μὴ ἑλκουμένων τούτων καὶ περὶ τὸ χα- 
λινοῦσθαι δυσκολαίνῃ. Τάθιῃ 8.147: 
ὋὉ δὲ ἀ ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ ἵππου ἐκτε- 
ταμένος ἱμὰς ἐπὶ τὸν χαλινὸν κορυφαία. 



3 

5 ΒΒ ΒΩΌΞΕΘΤΒΙ 

θεται. πολλάκις γὰ ῶν ὁ ἵ ἐπὶ τῇ φὰ ὅδ ς. γὰρ κνῶν ὁ ἵππος ἐπὶ τῇ φατνῃ τὴν 
Χ 9 Χ » Χ ἰ Ν Ν Χ 3 » 

κεφαλὴν, εἰ μὴ ἀσινῆς ἡ φορβειὰ περὶ τὰ ὦτα ἔσται, 
΄, ΕΥ Ὁ ᾿ ,ὕ ε Χ 7, 

πολλάκις ἂν ελκὴ ποιοίη. ἑλκουμένων γε μὴν τούτων 
3 ’ Ν Ο Ν Ἀ ΄“ 

ἀνάγκη τὸν ἵππον καὶ περὶ τὸ χαλινοῦσθαι. καὶ περὶ τὸ 
. ψήχεσθαι δυσκολώτερον εἶναι. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ τετάχθαι 
τῷ ἱπποκόμῳ καθ᾽ ἡμέραν τὴν κόπρον καὶ τὰ ὑποστρώ- 
ματα τοῦ ἵππου ἐκφέρειν εἰς ἐν χωρίον. τοῦτο γὰρ ποιῶν 

᾿" 7 95 «ἃ π᾿ 9 “2 Ψ Χ ο 

αὐτὸς τ ἂν ῥᾷστα ἀπαλλᾶάττοι καὶ ἅμα τὸν ἵππον ὠφε- 
4 9 ΄ Ἁ ἈΝ Ν ς ,ὔ Ν Ν 

λοίη. εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν ἱπποκόμον καὶ τὸν κημὸν περι- 
ζ “΄ἢ᾽πὗ᾽ι ἣς (ὦ ΣΝ ἢ ΝΟ ρα 5.ΣῸΝ ΄ 

τιθέναι τῷ ἵππῳ, καὶ ὅταν ἐπὶ ψῆξιν καὶ ὅταν ἐπὶ καλί- 
» ἣ , ΔΟδ 7, 2, ΄κ᾿ 

στραν ἐξάγῃ. καὶ ἀεὶ δὲ ὅποι ἂν ἀχαλίνωτον ἄγῃ κημοῦν 
δεῖ. ὁ “γὰρ κημὸς ἀναπνεῖν μὲν οὐ κωλύει; δάκνειν δὲ οὐκ 
ἐᾷ καὶ τὸ ἐπιβουλεύειν δὲ περικείμενος μᾶλλον ἐξαιρεῖ 

ἴω ͵ 

τῶν ἵππων. 

κεφαλῆς δεῖ. 

ἈΝ Ἁ [4 Ἂν ω 57 “. 

καὶ μὴν δεσμεύειν τὸν ἵππον ἄνωθεν τῆς 
΄ Ἁ ε , Ἃ , ᾿ ἐς) Ν Ν 

πάντα γὰρ ὅποσα ἂν δυσκολ᾽ ἡ περὶ τὸ 
7 « “ 9 7 ᾽ ΕΣ 3 ὑ 

ΖΤΡΟσΌΟΊΓΟΨΡ Ο πῆς ἐκνεύειν πέφυκεν ανῷ. εκνευὼν γε 

1. κνῶν (υτοῦαβ. [01] κινῶν. 
᾿λινιϑιῦ Ζου 15. 

8. 185᾽: ᾿ΑφΦ᾽ οὗ δὲ ἐσθίει ὁ ἵππος, 
κρεμαμένου μὲν ἐκ τῆς κορυφαίας, περι- 
τιθεμένου δὲ τῷ στόματι, χιλωτήρ. 
Χιλωτὴρ ΗΘ ΒΥ ΟΠ 5. βδοσαϊαπὶ ρᾶρα- 
Ἰἰαϊογιατη ᾿πίουρσγούαίαν. ΒΟῊΝ, 

2. ὑποστρώματα] ῬΟ]]χ 5. 189, νἱ- 
ἴο88 στρώματα. ΗΝ. 

8. κημὸν] ὅ6Πο]. Ατιβϑίορῃ. ἴθ4. 
1150: Καὶ ὁ τοῖς ἵπποις δὲ περιτιθέ- 
μενος οὕτως ἐκαλεῖτο κημὸς, ὁ καλού- 
μενος φιμὸς, ὡς ΚΙ. ἐν τοῖς περὶ ἱππικῆς. 
ν΄. Βομηοιαθυ. δα το, 8. 

καλίστραν͵ Α]115 κυλίστρα, αἵ δρυᾶ 
ῬΟ]]αοοπὶ 183: Τὸ δὲ κυλῖσαι. καὶ ἀλί- 
σαι ἐρεῖς καὶ ἐξαλῖσαι, καὶ τὸ χωρίον 

ἀλίστρα καὶ ἐξαλίστρα καὶ κυλίστρα, 
ΠῚ οοάθχ «Ὀπρουπηδηη καλίστρα. 
(ὐδιηθυδυϊαβ. καλινδήθρα Δα ΠΏΊΘΓΟ 
νοσΔ]οΟσι ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΥ Ια. ,ο- 
οαπη πῆς Θχοουρβιύ ΡΟ]]Χ 5. 202. 
Ξ5ΟΗΝ, 6 τὸ Χεη. Οἐδοε. 11, 8: 
Ὃ παῖς ἐξαλίσας τὸν ἵππον οἴκαδε 
ἀπάγει, οὐ Αγδίορ. ΝᾺ. 22 οοηΐοχὺ 
ὁ ΔΟΟΌΒΙΠ5.. 

ἐπιβουλεύειν] Βτοάδριιβ, 6 8115 
δα Ὸ18. 1516 ]ἸΘηΐπι}, 8111} ἃ δάκνειν ΠΟΙ 
αἸβοθυπαπί. 5ΟΗΝ. 

περικείμενος 1 ῬΟΙΙὰχ 1, 148: Καὶ 
τὸ μὲν ὅλῳ τῷ στόματι τοῦ ἵππου 

περιτιθέμενον χαλκοῦν ἠθμῶθες κημὸς 

4. δύσκολ᾽ ἢ [Αὔτίὶ δυσκολῇ. 

καλεῖται, ἀπᾶθ ΝΥ εἰβκια8 1ηἰευργοία- 
ΤΙ ΟΔρΙΒύγαΠ} γϑυϊου]δύμ πη 86 08 οἶδα- 
ἀδπάστη οοτηροβιύαμωη. 196 Θα]8 [η- 
αἸοῖ5 ασᾶθοο τ ΟὙ8 ΟῚ ΘΟΙΏ 15 4 6118- 
Ὧὰπ5 ΠΗ. Α.12.9. 106 ϑάθχῃ Αὐτιϑητιβ 
Ἰηαϊοογαμη ὁ. τό, το. ΒοΓΘΠΡΈΙΙΒ 
κημὰν νοΥῖϊ ἐδ ηνιφσίθ. (ὐοηΐ. ἀἸοοπαα 
Δα το, 8. 50 ἫΝ. 

4. δεσμεύειν] ΒροοίΘ. Ἰηϊερρτοίδίαν 
Υ οἰβίκιαβ : ““ΘΒρθηβϑο βαργὰ οἂραΐ 
Ἰοτοὸ δαυσατη 8Π1σᾶγ ορουῦοί. Θπδο- 
ΘΌΠα486 Θηϊπὶ [Δ 6161 τηο]θϑία δοοι πηΐ, 
68 παίαγαθ Ἰηδϑίϊησία δαα8. Το ΓΘ 
Βο]ϑῦ Ἰδοίαΐο ἴῃ δ]απι οαριΐθ. [1866 
815 ΔΙΠσαύαβ ν᾽ ΠΟ. ΠῚ ΤηΔΡῚΒ ἰαχδΐ 
αύδῃ δαϑίσιηρ!." ΡΟΙῸΧΣ ἰαηΐαχη 
δεσμὰ ἐπιφατνίδια τηθιηοτεῖ. 5ΟΗΝ, 
Διασπᾷ γεγο τ 6556 γιρὶέ δ ηϊτη- 
δανοτγον ΨΦδοοῦβιαβΒ. Νοίαπαστῃ δι1- 
ἴθ δριιἃ Χοϑπορποπίθμη 8] Οὔ]68 
Τϑροθεΐπ πη νουρθυτη δεσμεύειν, ΡΓῸ 00 
Αὐθεαμπῃ διδέασι ργαο ΘΓ Πῦ ΤΏΘ]]ΟΥΘΒ 
Αμδῦ. 5, ὃ, 24. Εχ ἴβϑᾶθο ὕδῃθαπ) 
οἰἴαῦ ῬοΟ]]υχ. 

δύσκολ᾽ 7] 106 ΔΡΟΒΙΓΟΡΙΙΟ 6 οα5ἃὰ 
βουναΐα δ δα ἀπῦ16 οἴδπη ἴῃ ὁπόσα 
ΟὈΙ οΡαία αἰχὶ δ Αμπᾶῦ. 7, 7» 18. 
᾿᾽Ονόματ᾽ οδ᾽ Ογη. 7. 5. 

ἐκνεύειν) 1) ᾺΡ]1Ο] πος νου θαπι πὸ- 
(ἴοπο, δοίϊγα, ροβίθα πϑιίγα!!, Θά ΠΡ 6ὲ 
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Ν σ΄ ΄ι. Ἃ ΄“ ΧΑ ᾽΄ὕ 

μὴν οὕτω δεδεμένος χαλᾷ μᾶλλον ἢ διασπᾷ τὰ δεσμά. 
ἘΝ ΕΗ Ἁ ἊΝ 7, 32, ᾿ Ἁ ἈΡΟΝ “ ΄- γ - 

5 ἐπειδὰν δὲ Ψψήχη, ἄρχεσθαι μὲν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς 
Ὗ δ “ “ 7ὕ 7 { Ν 

χαίτης μὴ γὰρ καθαρῶν τῶν ἄνω ὄντων μάταιον τὰ 
το 7 δ δι Ἁ Χ 7) - “- 

κάτω καθαίρειν. ἔπειτα δὲ κατὰ μὲν τὸ ἄλλο σῶμα πᾶσι 
΄- ΄- ΄ ’, [, “- Χ ᾽7ὔ 

τοῖς τῆς καθάρσεως ὀργάνοις ἀνισταντα δεῖ τὴν τρίχα 
΄σ Χ , δὰ ΄ “ 7 “ 3 » χω 

σοβεῖν τὴν κόνιν κατὰ φύσιν τῆς τριχος᾽ τῶν δ᾽ ἐν τῇ 
ΓΝ; ΄“ 3) Ἁ » 3 ἣν ΄“- Ω“ ΄ 

ῥάχει τριχῶν ἄλλῳ μὲν ὀργάνῳ οὐδενὶ δεῖ ἁπτεσθαι, ταῖς 
Ἁ ε Ὥ - 7, ᾿ 

δὲ χερσὶ τρίβειν καὶ ἁπαλύνειν ἥπερ φύσει κέκλινται" 
ἰχέ δ ΕΝ “ Χ ΄ ΚΝ ὩΣ σ“ Χ 

6 ἥκιστα γὰρ ἂν βλάπτοι τὴν ἕδραν τοῦ ἵππου. ὕδατι δε 
’ Χ Ἁ ᾿ 7 ᾿. 53 

καταπλύνειν τὴν κεφαλὴν χρή ὀστώδης γαρ οὖσα, εἰ 
7ὔ Ὁ Ἷ 7 7] ΕΝ ἊΝ Ω Ν Ν 

σιδήρῳ ἢ ξύλῳ καθαίροιτο, λυποίη ἂν τὸν ἵππον. καὶ τὸ 
, κ ᾿ 7 κ Ὄ , 3 

προκόμιον δὲ χρὴ βρέχειν: καὶ γὰρ αὗται εὐμήκεις οὖσαι 
ς , Ἀν δ σν Χ , Χ “ ἢ π᾿ 

αἱ τρίχες ὁρᾶν μὲν οὐ κωλύουσι τὸν ἵππον, ἀποσοβοῦσι 
Ἁ Ἀ ΄ι “΄. Ἁ ΄᾿΄ Ἁ Ἁ Ἁ 

δὲ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ λυποῦντα. καὶ τοὺς θεοὺς δε 
7 δ ,ὔ ,ὔ ἈΝ δ - 

οἴεσθαι χρὴ δεδωκέναι ταῦτας τὰς τρίχας ἵππῳ ἀντὶ τῶν 
Η [ 

6. λυποίη] ΤΑΌτΙ λυποῖ. , 

ΒΟΙΊΡΙΟΥ: 1ῃ το] 18 ἀπιοθθ ἸοΟὶβ εἴ ΤΌΓΞΙΒ σοβεῖν κατὰ φύσιν. Νξο Ρο]- 
ὨΘαγα ΕἸσὩΙ οαῇ0 6588 νἹαθίπιν, Ὑ16 68 Ἰὰχ μΒαθτ οὐ. ϑιηρίεχ σοβεῖν πο Ό πη - 
ἰΔΙηΘ 10,12. ΘΌΉΝ, ΑἸ ε)8 εχ- 
ΘΙΏΡΪὰ ν. ἴῃ Π65. Θίθρἤ ΔΗ]. 

5. ἄρχεσθαι] ῬοΠαχ 8..202: Ὃπό- 
ταν δὲ Ψήχῃ τὸν ἵππον, ἐκ μὲν τῆς 
κεφαλῆς αὐτῷ ἀρκτέον, ἵνα τῶν ἄνωθεν 
καθαρθέντων ἐπικατίῃ τοῖς ὑπ᾽ αὐτά. 
5ΟΗΝ. 

κατὰ---σῶμα] ῬΟ]χ 5. το0: Καὶ 
πρὸς μὲν τὸ ἄλλο σῶμα χρήσθω πᾶσι 
τοῖς τῆς καθάρσεως ὀργάνοις, τὴν δὲ 
κεφαλὴν καταπλύνειν δεῖ μᾶλλον ἢ 
καθαίρειν. Ιάδθπι 8. 185: Καταπλύ- 
νειν δὲ δεῖ λέγειν τὴν κεφαλὴν, οὐ 
καθαίρειν. ΒΟῊΝ. 

ἀνιστάντα͵] Ῥο] χ 5. 1859: ᾿Αποσο- 
βεῖν τὴν κόνιν ἀνιστάντα τὴν τρίχα. 
[θη 5. 100: Καὶ τὴν κνήμην τριβέτω 
κατὰ τὴν φύσιν τῆς τριχὸς, τὴν δὲ 
μηριαίαν καὶ τὸ λοιπὸν σῶμα καὶ εἰ 
πρὸς τοὐναντίον ἀνακαθαίροι, ῥᾷον ἂν 
ἐκσοβοῖ τὴν κόνιν, ἀπ 6 ἀρρᾶτεί δρᾶ 
ΧοΠπορποηύίθμη ἀποσοβεῖν 5οΥΙθΘη τιπη 
6588. 1)εῖπαθ Οοησ. (ἀββηῆθσγιιβ οὐ 
δηΐα κατὰ φύσιν ΘΧοΙά556. Δηϊπηδά- 
νογῦδ. 51 6η1πὶ κατὰ φύσιν τῆς τρι- 
χὸς ἀΘβ τ ΧΘ ΙΒ, ὭΟΘΠ ἢι αυοά αἱΐ 
ΧΟΠΟΡΏΟΗ, τι ἀνιστὰς τὴν τρίχα, 611- 
Β6Π5 Ρ]]05, ἴεῖ88. ϑθαιιθῃϑ ἧπερ φύ- 
σει κέκλινται ἀοοαοὶ ἵπ ἄοτβο δοπίγα- 
τῖστῃ ἤει. ΒΟΉΝ, ἴτητηο σοπίγαγία 
ὀργάνοις εἰ χερσὶ. αὖ απίδα ἀνιστάναι 

τ τη 65. Βίορῃ. 8]1αἴϑα ἜἘχθιη ῃ]Δ. 
ὀργάνῳ οὐδενὶ; ῬΟΙ]ὰχ 5. 2οοΟ: Τῶν 

δ᾽ ἐν τῇ ῥάχει τριχῶν ἄλλῳ μὲν ὀρ- 
γάνῳ μὴ προσαπτέσθω, ταῖς δὲ χερσὶ 

τρίβων καὶ πλύνων, ἧπερ φύσει κέ- 
κλινται, ἥκιστ᾽ ἂν βλάπτοι τὴν ἕδραν 
τοῦ ἵππου, ΟΌΪ ῬΡΙῸ πλύνων (ὉΠΓ. 
(ἀεβϑποτιβ ἁπαλύνων. 5ΟῊΗΝ. 

ἕδραν] Ἐαγΐομη οἂἱ ᾿ηϑιἀθῦ θα 1168, 
ΠΌΠΟ τηπηϊΐατη ΘρῃρΡΙΟ, τ δηϊτηδά- 
νου «Δ ΟΟΌ ΕΒ 15. 

6. καταπλύνειν] ὅ6Π0]. δ εη. 1]. 22, 
281, 0ὉΪἹ Ῥαίγοοϊιιβ δα ΠΟΥ ΠῚ ἦα θ85 
ΟΙδο ἹπαηρΊι: ᾿Εντεῦθεν Ξενοφῶν. τὴν 
κεφαλὴν τοῦ ἵππου καταπλύνειν ὕδατι 
ἀξιοῖ καὶ τὸ προκόμιον᾽ τρίτον δὲ κοτύ- 
λης ἐλαίου τὸ πᾶν ἀνθρώπου τέγγει 
σῶμα. ΑἸππα 10. : Τῶν ἵππων πλύνειν 
--ὁμοίως δὲ καὶ τῶν βοῶν καὶ ἐλαίῳ 
τῷ ἀρκοῦντι λιπαίνειν. ΞΟΗΝ, ΡοΪΪ. 
182. 

λυποίη) ΑἸΙθηΔΠ ἃ ῬγΌβα [ΟΥΠΊΔΙΙ 
ΟΡίΔΕΙν: ἴῃ οἵ ἷο εἴ 9, 3. ποίαν! δά 
(ὐὐτορ. ᾿(- 6 2: 

πλιτῖ σου ῬοΟΠλιχ 5. 180, ἴῃ εαυο 
Ιαπαδί προκόμιον εὐπρεπές. Ἀρπᾶ 
Μερθίαπη 35, 11, 4, οΥαῦ δηΐθα ρτοίο- 
ΘΟΙη10. δβίιβ : (ὑδργόμπδθ ΘΠ ΈΠΟΡΙΙΠὶ 
7αθδ6 τὴ ἔγτοπίθιη ἄθενοχαθ. Βεγθηρε- 
τιιβ δογείοοζ. ΒΟῊΝ. 



159 ὉῈ ΒΕ ἙΩΙΉΞΤΒΙ 

μεγάλων ὦτων ἃ ὄνοις τε καὶ ἡμιόνοις ἔδοσαν ἀλεξητήρια 

7 πρὸ τῶν ὀμμάτων. καὶ οὐρὰν δὲ καὶ χαίτην πλύνειν χρὴ, 

119) 

ἐπείπερ αὔξειν δεῖ τὰς τρίχας, τὰς μὲν ἐν τῇ οὐρᾷ, ὅπως 
ΞΕ Ν “ 5 72 “ ε 

ἐπὶ πλεῖστον ἐξικνούμενος ἀποσοβῆται ὁ ἵππος τὰ λυ- 
- Ἁ ᾿ 3 “- 7 “ “ 5 " ε 

ποῦντα, τὰς δε ἐν τῷ τραχήλῳ, ὅπως τῷ ἀμβατῃ ὡς 
3 “- - ν ἀφθονωτατὴ ἀντίληψις ἡ. δέδοται δὲ παρὰ τῶν θεῶν καὶ 

Ε) .. “ ω τ ἈΝ ΄ “ Ἀ 5 Ψ 

ἀγλαῖΐας ἐνεκα ἵππῷ χαίτη καὶ προκομιὸν τε καὶ οὐρά. 
7ὔ ς » ΄σ ΄“- ἴ 3 Ἔ 

τεκμήριον δέ" αἱ γὰρ ἀγελαῖαι τῶν ἵππων οὐχ ὁμϑίως 
ς ,7ὔ Ν 327 9 ω ὉΔΟ σ΄ 

ὑπομένουσι τοὺς ὀνοὺς ἐπὶ τῇ ἂν κομῶσιν" 
Ὡ “ Ν » 7 Ν 5 δὰ ἰσ 

οὗ ἐνεκαὰ καὶ ἀποκείρουσι πρὸς τὴν ὀχείαν τὰς ἵππους 
Ὡ“ ς 9 ΄ 7] ἈΝ ΄σι ΄ 

ἀπαντες οἱ Ονοβατοῦντες. τὴν γε μὴν τῶν σκελῶν κατά- 
5 “- 5 - Ν Ν 5. ΧΝ ΄ Ν 

πλυσιν αφαιροῦμεν' ὠφελεῖ μὲν γὰρ οὐδεν, βλάπτει δὲ 
Χ [ ἊΝ ε 4... Ὁ ΄, ε 7 ’, Ν Ν εν 

τας ὁπλὰς ἡ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν βρέξις. καὶ τὴν ὑπὸ 
4 ἃ 27 ,ὔ ἴων ῇ . Ν) ΄- 

γαστέρα δὲ ἄγαν κάθαρσιν μειοῦν χρή" αὕτη γὰρ λυπεῖ 
ἃ ΄ ΧΝ “ σ 5 “Ἕ Ψ “ 

μὲν μάλιστα τὸν ἵππον, ὅσῳ δ᾽ ἂν καθαρώτερα ταῦτα 
΄ ,ὔ ,ὔ Ἁ ΄σ Υ ΘΝ Χ 

γένηται, τοσούτῳ πλείονα τὰ λυποῦντα ἀθροίζει ὑπὸ τὴν 
7 “Ὁ Ἁ ΚΝ “, 7] ,ὔ ΄- 3 

γαστέρα' ἣν δὲ καὶ πάνυ διαπονησηταί τις ταῦτα, οὐ 
, 3 ’ (τ 5. ΖΝ “ἢ ΄ 3 ΄σ 

ῴθανει τε ἐξαγόμενος ὁ ἵππος καὶ εὐθὺς ὑμοιὸς ἐστι τοῖς 
3 ΄ “- ἃ 53 5 π᾿ 7 3." - Ν Ν τς “ 

ἀκαθάρτοις. ταῦτα μὲν οὖν ἐᾶν χρὴ" ἀρκεῖ δὲ καὶ ἡ τῶν 
΄- “- 3 - “ ἣν ’ὔ 

σκελῶν ψῆξις αὐταῖς ταῖς χερσὶ γιγνομένη. 

3 , ἜΡΩΣ 
οχέείᾷ ξ)»9 

ΚΕΦ. ς. 
ν Ἂ ΄ “Ὁ. , ’ὔ 

Δηλώσομεν δὲ καὶ τοῦτο ὡς ἂν ἀβλαβέστατα μέν τις 
ε ΄σ ἴω δ᾽ ὩΦ 5) λ ,7ὔ “4 ὮΝ Ἁ ἊΝ ΕῚ 

εαυτῷ, τῷ δ᾽ ἵππῳ ὠφελιμώτατα ψήηχοι. ἣν μέν γὰρ εἰς 

ΤΑΌΤΙ προκόμιοι. 8. προκόμιον Βτοαδβιι8. 

[4 55, ν ,, ραντες τὰς ἵππους ἐπὶ πηγὰς ἄγουσιν" 
αἱ δ᾽ ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ θεασάμεναι 
τὴν αἰσχύνην τοῦ σώματος ἀπηγλαῖ- 

7: τῇ οὐρᾷ] ΡΟΙΠαχ 8. 100: Οὐρὰ 
προμήκης, Σίμων δ᾽ αὐτὴν καὶ κέρκον 
καλεῖ". - χρήσιμον δὲ τὸ μῆκος οὐ μόνον 
εἰς ἀγλαΐαν, ἀλλ᾽ ὅπως καὶ μυωπιζόμε- 
νος ἀπελαύνοι τὰ λυποῦντα. Αα αΌΘΙΩ 
Ἰοοῖπα αποα δηποίανιῦ ΚΠ Π15, κέρ- 
κον 46 τη] ΠΟΙ Δ Π]ΠΔ]1Ππ|, οὐρὰν 46 
ΤΩΔ]ΟΤ ΤΩ ΟΔτι 15. ἋἼΟἹ 80 ΘΠ ΓΙ Θ]ΟΥΊ 5, 
16. ἐβίβτιμη οϑῖ. κέρκον Ασιβίοϊθιθβ 46 
οδῖι615 ἸΟΠΡῚΒ οὖ ῬΟΥΎΘΟΙΙΒ αἸσΘΥΘ βο]οί. 
5ΟΗΝ. 

8. ἀποκείρουσι͵ ῬΟΙΙῈΧ 5. 217: ᾿Α- 
γλαΐα γὰρ χαίτη τοῖς ἵπποις, καὶ καλ- 
λωπίζονται καὶ γαυριῶσιν ἐπ᾽ αὐτῇ" 
ὁπότε καὶ ὀνοβατοῦντες, ἐπειδὰν αἱ 
ἵπποι τῶν ὄνων τὴν μίξιν ἀτιμάζωσι 
καὶ ἀφυβρίζωσιν εἰς αὐτοὺς, ἀποκεί- 

σμένης τῆς κόμης: ἀνέχονται τότε τὴν 

πρὸς τὸ χεῖρον ὁμιλίαν. Οοηΐ. Ατ]δίο- 
[6165 Η. Α. 6, τᾶ, ΡΒ] 8, 42, ΑΘ]1Δ}1 
Η. Α. 2.10; 11, 18; 12. τό. (ὑδἴδ- 
ΤΌΠΙ ἀγελαίας ἵππους ΝΥ ΕἸΒΙΚΠΙΒ. Τοοΐθ. 
Ἰηϊορρτοίδίαν. ααδ8 δ᾽ θην οὙΘρΔΕΤα 
8 σθηθγδπσοβ Ρ.1105. [}ἋἃἋ}6πἢ εχ 
ἨδΊ 6 ]ο δηποίαίς πδυσγϑ.οπθιη ἀθὈοΥῚ 
᾿Ἰησθηϊο Οταθοοαη. ἘΟΙΠΒΏΙ [ἢ 51- 
ΤΩΝ] τη Ὁ] τη ργοοτθδῖοτα Ὠ1Π1]1 6]5- 
ΤηΟΩἹ σοτϊητηθηῦὶ βαπΐ, 56α 8118 Το ηπ6- 
αἸὰ ν᾽ ποθ ηἹ] δαθϑγαμ [Δ5016}1} Δ ]- 
Ῥυριτηί. 5ΟΗΝ. 

1. εἰς τὸ αὐτὸ βλέπων] Ηδθο ρετγ1- 



ω 

ΘΕ ΙΕ 1δ9 

ὃν ἌΓΕΝ ’ ΠΣ κα Ἷ ὔ Ν “ ΄ 

τὸ αὐτὸ βλέπων τῷ ἵππῳ καθαίρῃ, κίνδυνος καὶ τῷ γόνατι 
ἈΝ ΄σ «ε ΄- ΝΝ 7 “ δ Ὧν 5.5 “ 

καὶ τῇ ὁπλῇ εἰς τὸ πρόσωπον πληγῆναι' ἢν δὲ ἀντία τῷ 
« « ΄- Ἀ 2) “ [ “ 2 Ν Ἁ 

ἵππῳ ὁρῶν καὶ ἔξω τοῦ σκέλους, ὅταν καθαίρῃ, κατὰ τὴν 
» ΄ , ᾽ ,ὔ σ“ Ζ δ Ἂ 5ὼνΝ 

ὠμοπλάτην καθίζων ἀποτρίβη, οὕτω πάθοι μὲν ἂν οὐδὲν, 
“2 .] Ο Ν ἣ “ “ΟΝ ’ 

δύναιτο δ᾽ ἂν καὶ τὴν χελιδόνα τοῦ ἵππου θεραπεύειν ἀνα- 
ὔ Νὴ « 7 « ΕῚ ΒΥ Ν Ν 

πτυσσων τὴν ὅπλην. ὡς δ᾽ αὐτως καὶ τὰ 
, 5» 7 ν Χ Ν Ἂ Χ σ“ σ΄ Ν 

καθαιρέτω. εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν περὶ τὸν ἵππον ὅτι καὶ 
΄σι Ἄν, δ᾽ ’ "4 γ “ σ δι 

ταῦτα καὶ τάλλα πάντα ὅσα πράττειν δεῖ ὡς ἥκιστα χρὴ 
Ἂ , ΄ ἊΝ » Ν 7 7 “δ 

κατὰ προσωπὸν τε καὶ οὐρὰν ποιήσοντα προσιέναι" ἢν 
Ν » ΄ ᾽ ΄ 39 ΕῚ ͵ σ' 7 ς 

γὰρ ἐπιχειρῇ ἀδικεῖν, κατ ἀμῴφοτερα ταῦτα. κρείττων ὃ 

ὕ{΄ ΄ 

ὄπισθεν σκελὴ 

1. εἰς Α. (ὑδίβιὶ ἐς. 
Τϑοποίανιαβ. [ΔὈτὶ ποιήσαντα. 

ποηΐ δα δηΐου οσατη ραϑάππὶ ραγρᾶ- 
ΤἸΟΠΘΙη, ἄθ ατιὰ 51ς ῬΟΙΙαΧχ 8. 202: 
᾿Επεὶ δὲ ψηχόμενον τὸν ἵππον ἀνάγκη 
χρῆσθαι ταῖς ὁπλαῖς, τοὺς μὲν πρόσθεν 
πόδας ψήχων, κατόπιν παρελθὼν βλε- 
πέτω, ἵναπερ καὶ ὁ ἵππος, ὡς μηδὲ 
βουλόμενος αὐτὸν κρούειν δύνηται" ἐπὶ 
δὲ τοὺς κατόπιν μετιὼν, ἀντιμεταστρέ- 
Ψψας ἑαυτὸν βλεπέτω ἀντία τοῖς ποσὶν, 
οὺς καθαίρει, τρέψας τὸ πρόσωπον ἵνα 
ὁ ἵππος παύηται. αὶ Ἰοσ5. ἀπο ι5 
ψ1018 ἰαογαῖ, τῦῷ ΧΘΠορΠοπῖθαβ, αι 6 
Καπηϊαβ ν] 1586. να θίπγ, 56α επηθη- 
ἄδγθ ΠΟῚ Ῥοΐαϊί. Εὐχίγθιητιπὶ νου θτι ΠῚ 
ῬΟΊ]αΟΙ5 παύηται Δα παδί, ογἵπτη, τ] 
ΒΆΒΡΙΘΟΥ, Ἔχ ἸδοιΠᾶ, γουρὶβ ααϊάδιη 
ΟἸ]5515. [6 πα86 ροβιζπτη δα ΠΙΒΟΠῚΒ 
ΔΩ ΘΙΊΟΥΘ5. ΡΘ 65 ραγρδη 5 τηα]6 510- 
πἰποαπὺ νογθα νιρσαΐα ᾿ῃ ΧΘΠΟρὨΟΠίθ 
οἵ ΡΟ! ]αοθ. Νίδιῃ 81 15 14 ἀθϑί βία 6, 
ΠΘ β6 πα ν6] πῃρι]ὰ δα] Ροβϑι ἴῃ 
[δοϊθυη [ΘΥΙΓῚ, ἀθ δῦ 15 ἴδοι δν  Υϑ8 ΠῚ 
8. ΘΠ οὗ ρ6615 ραγΐθ δηύθθοσθ Πᾶἃ- 
Ῥε6γ6, οὐ ἐς τὸ αὐτὸ βλέπειν τῷ ἵππῳ, 
1. Θ. ΟΟἸἾΪΟ5 ΟΠ ΘΟ 10 ΔΗΓΓΟΥΒΙΙΠῚ ΘΟΗ- 
ΨΕΙΒΟΒ Παῦογθ. [{ὰ σοΟΙΠΠΊΟΟἾτ15 οἰ τη 
Ῥοίογιῦ σαγαγθ πηρι]δθ Υ8Πδ1η (χελι- 
δόνα) ἴῃ Β]αΐο εὖ τοῖο ἤθχο ρβᾶβ. 
ψαυϊραΐα νϑΓῸ βουϊρίατα ῬΘΡΙΘΌΠατα αἰΐ 
Θα]ΌΙΒΟΠΙ Ε556 εἰς τὸ αὐτὸ τῷ ἵππῳ 

βλέποντι, ἴῃ βίαίια οοπῖγαο. Α8Γ6 
δραα Χοπορποπίθυῃ ΒΟ ΘΠ ππὶ 6Θη- 
560 εἰς τὸ ἀντίον βλέπων---ἣν δὲ εἰς τὸ 
αὐτὸ τῷ ἵππῳ εἰ σε. ἴπ Ρο]]πο ἰη- 
Βουία ὨθραίΟΠ6 ΒΟΥ] ΘΠ ππὶ μὴ βλε- 
πέτω, ἵναπερ καὶ ὁ ἵππος. ΘΙ] θἃ 
58η8 ΟἸΠΐα Ργαθθίο. ἀρυᾶα Χοϑμο- 
Ῥῃοπίθιη ἰϑιηθη τηϊγατη ρθαππὶ ρΡο5- 
Του ΡΌΓρΡ ΟΠ ΘΠ οοάθη πιο 60 

4. κατὰ] ΛΌΙΙ κατὰ τό. 
’ 

ποιήσοντα 

Πογὶ, σὰ0 δΔη θυ πη, αοα οοηΐγα Αὐ 
ἃ ὅιηομα ΡΟ] ποῖ. ΘΟΌΗΝ, ὕὐαιη- 
416. ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΘΙη τη ρΙ Δ η5. «800Ὁ- 
515 ΟΠ] ΌΟΙ σΟὨ ΓΥΊΔτη ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ ΐΘδ8 
Βϑηϊθηθατη {ὙἸ θαἱΐ, οὐ ΠΟΩΙΘ ααοηπθ 
ΡΘά65. βαυποναπη ἴδο16. θαπὸ Οὔνο ϑα 
Ρυῦραγα ΘαΌΙΒΟΠ65 Δηϊπηδανεν. Να- 
46 ᾿πίθ]]Πο]Γ σαοιηοο κατόπιν 
παρελθὼν ΡΟΒϑΙς μὴ βλέπειν ἵναπερ ὁ 
ἵππος, δι αοτηοαο οἰπΔ μὴ βλέπων 
σοηνθηϊαῦ ἀντιμεταστρέψας ἑαυτὸν 

΄ 5 ΄ 

βλεπέτω ἀντία τοῖς κατόπιν ποσὶν οὗς 
καθαίρει. 

2. κατὰ τὴν ὠμοπλάτην καθίζων ἀπο- 
τρίβῃη ) Μίιγαπι Ἰπύουργθίπτη 5116 πι]πι τὴ 
10 Ιοσὺ τηδηϊΐθδίο σιοβθο. αἱὰ 
Θῃΐα ὃ ϑθαθηΐθμη ἴῃ βοᾶριΐα 6α]- 
ΒΟΠΘΠῚ Οθβί]ροΓΘ ΘΟῸ1ΠΊ 115515886 
Ραΐαβπθ Χοπορποηΐθπη ΝΊΠΩΙ5. ἴη- 
δρίθ βᾶθο ἀϊουαπίαγσ. ΔΊ απὶ ἔογίαββθ 
ἴῃ 8010 νϑῖῦο καθίζων Πιαρδ]ῦ, οἱ. νἱ- 
αἀοίαν ρβάστη ραγρ ΔΙ ΠΟΠΘΙΩ Χεπορθοη 
ἃ ΒΟΔΡ.]15. ΘΧΟΤΠΙῚ. ΘΌΒΡΙΟΟΥ ΟἸἸτα 
Βουρύπτῃ [Ὁ15586 κατιών : αἀβϑοθπθη8 
ἃ Β0Αρ1α ᾿π46 δα ρβάβθπι ἀδβίγηρδῖ 
οὐ αδίοεσαί δααππὶ οασῖδο. 5ΟΗΝ, 
ῬΟ]]ΙΧ 1, 202: Ὁπόταν δὲ ψήχη τὸν 
ἵππον, ἐκ μὲν τῆς κεφαλῆς αὐτῷ 
ἀρκτέον, ἵνα τῶν ἄνωθεν καθαρθέντων 
ἐπικατίῃ τοῖς ὑπ αὐτοῦ. Κατὰ γνΕ67Ὸ 
ΠΟΙ οϑύ ἴῃ, οὖ νοΐ Βομηδιάσθγβ, βεα 
σοΟηΐγα, τι 5. 2. 

θεραπεύειν] ῬΟΙΠΧ 5. το0 : Καθαι- 
ρέτω τὴν χελιδόνα καὶ τὴν κοιλότητα 
τῆς ὁπλῆς θεραπευέτω. ΞΟΗΝ, 

ἀναπτύσσων] ἘἈδρ]οαη5. [96 χελι- 
δόνι ν. ΘΠ ΠΘΙ6γ. 8 1, 2. 

4. κατὰ τὸ πρόσωπον] τὸ αεϊοί ὅο- 
Ῥεΐαβ Ρ. 784. 
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» ΄, » : ’ "᾿ χ ΄ 
ἵππος ἀνθρώπου. ἐκ πλαγίου δ᾽ ἂν τις προσιὼν ἀβλαβέ- 
στατα μὲν ἑαυτῷ, πλεῖστα δ᾽ ἂν ἵππῳ δύναιτ᾽ ἂν χρῆσθαι. 

4 ἐπειδάν γε μὴν ἄγειν δέῃ τὸν ἵππον, τὴν μὲν ὄπισθεν 
ἀγωγὴν διὰ τάδε οὐκ ἐπαινοῦμεν ὅτι τῷ μὲν ἄγοντι οὕτως 
σ 35 ’ὔ “ Ἁ Ὡ ῳ 2 ’ 

ἥκιστα ἐστι φυλάξασθαι, τῷ δὲ ἵππῳ οὕτω μάλιστα 
", - σ“ Ἂ ’, χε Ὁ ΣΥΝ 5 ἔξεστι ποιῆσαι ὅ τι ἂν βούληται. τὸ δ᾽ αὖ ἔμπροσθεν 

ἴω τ 3 σι ..0 ’ [2 ἴω Ν 

μακρῷ τῷ ἀγωγεῖ προΐοντα διδάσκειν ὑφηγεῖσθαι. τὸν 
ἵππον διὰ τάδε αὖ ψέγομεν. ἔξεστι μὲν γὰρ τῷ ἵππῳ 
καθ᾽ ὁπότερ ἂν βούληται τῶν πλαγίων κακουργείν, ἔξ. 
ἐστι δὲ ἀναστρεφόμενον ἀντίον γίγνεσθαι τῷ ἄγοντι. 

» ΄ δ Ν Ψ “ 35, ΕῚ Ἧ ,ὔ 

οάθροοι δὲ δὴ ἵπποι πῶς ἂν ποτε ἀλλήλων δύναιντο 
3 ’ “ 3 , 3 , δ το » 

ἀπέχεσθαι οὕτως ἀγόμενοι ; ἐκ πλαγίου δὲ ἵππος ἐθι- 
’ “ Νὰ Ἂ ὔ 

σθεὶς παράγεσθαι ἥκιστα μὲν ἂν καὶ ἵππους καὶ ἀνθρώ- 
’ὔ 3 “Οὄ ΄- ΄ “ὃ 

ποὺυς δυναιτ᾽ ἂν κακουργεῖν, κάλλιστα δ᾽ ἂν παρεσκευ- 
Υ “ ΄ 5) 7 ᾽ὔ ΄ι 

ασμένος τῷ ἀναβάτῃ εἴη καὶ εἴ ποτε ἐν τάχει ἀναβῆναι 
Υ͂ σ΄ Ν ε « 7 ἊΝ Χ - 

" δεησειεν. ἵνα δὲ ὁ ἱπποκόμος καὶ τὸν χαλινὸν ὀρθῶς 
ἐμβάλῃ, πρῶτον μὲν προσίτω κατὰ τὰ ἀριστερὰ τοῦ 
ἵππου ἔπειτα τὰς μὲν ἡνίας περιβαλὼν περὶ τὴν κεφαλὴν 

καταθέτω ἐπὶ τῇ ἀκρωμίᾳ, τὴν δὲ κορυφαίαν τῇ δεξιᾷ 
3 7 “ 3 “- Ἧ ᾿ Ἁ 

8 αἰρέτω, τὸ δὲ στόμιον τῇ ἀριστερᾷ προσφερέτω. κἂν μὲν 
΄ “ Ο ΄ 

δέχηται, δῆλον ὅτι περιτιθέναι δεῖ τὸν κεκρύφαλον" ἐὰν δὲ 

4. δύναιτ᾽ ἂν Α.Μ. δύναιτο ἴ,. 4. μὴν Δα α!ϊαϊῦ ϑίθρμαχτιβ. δέῃ 
ΘΘΡμαηα5. δὴ 1... Οὐδίευὶ δεῖ. 5. τὸ (ὑδβίδ!ο. [201] τῷ. ὁπότερ᾽ 
ἂν) ΤΑΌτΙ ὁποτέραν. 

4. δ᾽ ἂν δύναιτ᾽ ἂν] Οοηΐ, 5.6: Ἥ- προαϊτῸ οἵ Ὁ] 018} Ππαπιεῦο. [}026 8]1- 
κιστα μὲν ἂν δύναιτ᾽ ἄν. ΟὔΒΕΒ. 

ΕΒ. ἀγωγεῖ] ϑύγαῦι]5. ΡΟ] Ο]5 1Ο, 55 : 
Ἡρόσαγε τὸν πῶλον ἀτρέμα, προσλα- 
βὼν τὸν ἀγωγέα βραχύτερον. οὐχ ὁρᾷς 
ὅτι ἄβολός ἐστιν; δ ΠΌ6Π Ἰοσαμη 
τϑοΐθ δαπηομπῖ Ηδηηβίθυ μι ῥυτα- 
γωγέα ῬΘΟΓΠΠΘΓΘ 86 δασππτηῃ [τοηδίατη, 
ἀγωγέα οσοηίτα 86 ποῃ ἰτοπαίαση οἵ 
ῬΆΠ]]ιιπ οἴϊαιη. [{ὰ ἀγωγεὺς εδβί ᾿πίτα 
Ω. 8, 34. δ ειβκι5 τϑοῖθ δηηοίαν! 
προϊόντα ΤΟΝ ΡΟΥΓΠΘΙ6 8δ( δα ]ΒΟΠΘΠΊ, 
8866 δα δαλππὶ ; ὑφηγεῖσθαι ἸρΊῦ ΠΟ 
6556 ΒΌΘΟΘΟαΕΓΙΟ, τι} νοῦς (δι  ΆΓ 15, 
8566 δηΐθοθάθυθ, 51: ΠΉ}Π06Γ δα δαισπὶ 
ἀποεπάπτη τοίθγθεηαιιη. Νϑιη 8185 
Θαι8 ἀναστρεφόμενος ΠΟῊ ροΐεϑβύ αἸοὶ 
ἀντίος γίγνεσθαι. τῷ ἄγοντι. (ἫΝ. 

καθ᾽ ὁπότερ᾽ ἂν βούληται] ϑθΙηροι 
τὰ πλάγια αἰόι ΧΘΟΠΟρΡΏΟμ ρϑηῃογὸ 

Β10Πη6 ΑἸΧΙ 848 ΑΠπδὉ. 7, 6, τὅ. 
7: τὰ ἀριστερὰ) ΒΟΠ ὁπ ππη ΡΟΐΤτι5 

τἀριστερὰ, απο οχ (οά. δπποίαϊ (ὑ- 
ΤΘΥ8. 

κορυφαίαν ---στόμιον] [1Π|ὰπὶ Βεοίθη- 
Βούὰβ ἔλθ Πεαασϑβέαϊί, ἴος ἐλθ δέ νοῖ- 
0. ῬοΟΙΙῸΧ 5. 184, χαλινῶσαι τηθτηο- 
Ταῦ οἷ χαλινὸν περιθεῖναι τῷ στόματι, 
564 ἐμβάλλειν παρεΐ 5. 2ο7. 0 ΗΝ, 
1)6 κορυφαία ν. Ἰοςο5 ῬΟΙ]]μΟΙΒ δα 5,1. 
οἸἰαίοϑ. 

8. κεκρύφαλον) ΒοΙΘΠρΘΥΙΒ ἐδ δγῖ- 
αἴ νουίϊϊ. ὙΝ διβκιὰβ αἱῦ τϑῖη ἀοοοτα 
6556 ΓΘΙΟΌ]Τη 6 10115 σοηἰθχίμπ,, ο- 
5 ΡδΥ5 ῬυἹπηδΥ]α 510 κορυφαία, ξΕοα 6 
ΔΏΠΕΧΟ ἔλθη ΠῚ ΠΥΤΩΔΙΊ, Π6 ροϑϑὶῤ 6180] 
6Χ οὔθ. Κεκρύφαλον 660 ροίϊ8 τεα!- 
τῊ] σα] τη [υἷ886. ΔΙ ΓΓΟΥ, 480 ΟἸτοτη- 
αἀαῖο ἡ κορυφαία δἀϑδίχπσογοίαν οἵ 



9 

1οΟ 

ἥ ΘΆΓΡῚ ὟΙ.: Ἰ1δ 

μὴ ὑποχάσκῃ, ἔχοντα δεῖ πρὸς τοῖς ὀδοῦσι τὸν χαλινὸν 
τὸν μέγαν δάκτυλον τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς εἴσω τῆς γνά- 
θου τῷ ἵππῳ ποιῆσαι. οἱ γὰρ πολλοὶ τούτου γιγνομένου 
χαλῶσι τὸ στόμα. ἢν δὲ μηδ᾽ οὕτω δέχηται, πιεσάτω τὸ 
χεῖλος περὶ τῷ κυνόδοντι' καὶ πάνυ τινὲς ὀλίγοι οὐ δέχον- 
ται τοῦτο πάσχοντες. δεδιδάχθω δὲ καὶ τάδε ὁ ἱπποκόμος, 
πρῶτον μὲν μήποτε ἄγειν τῆς ἡνίας τὸν ἵππον τοῦτο γὰρ 
ἑτερογνάθους ποιεῖ ἔπειτα δὲ ὅσον δεῖ ἀπέχειν τὸν χαλι- 
νὸν τῶν γνάθων. ὁ μὲν γὰρ ἄγαν πρὸς αὐταῖς τυλοῖ τὸ 
στόμα; ὥστε μὴ εὐαίσθητον εἶναι, ὁ δὲ ἀγαν εἰς ἄκρον τὸ 
στόμα καθιέμενος ἐξουσίαν παρέχει συνδάκνοντι τὸ στό- 
μιον μὴ πείθεσθαι. χρὴ δὲ τὸν ἱπποκόμον καὶ τὰ τοιάδε Ἔ 
παρωζῦνθαι, εἴ τι δεῖ πονεῖν. 

σ΄ Χ Χ ’ὔ’ » Ν. 

οὕτω γὰρ δὴ μέγα ἐστὶ 

9. εὐαίσθητον) [ΔΌΥῚ] ἀναίσθητον. 

ΠγτΊΔΥ θῖν. ἨδβυοΙα5: Κεκρυφάλους 
τοὺς τῶν ἵππων κορυφαστῆ ρας καὶ Κο- 

ρυφάντους. Ἰάθτη: “Κορυφιστὴς, κόσμου 
γυναικείου τὸ περὶ τὴν κεφαλὴν χρῦὺ- 

σίον, καὶ κεκρυφάλου τὸ μέσον ῥάμμα. 
ΘΝ Ἐν 81: Κεκρύφαλος ἄρκυος ἡ 
κοιλότης, κορυφαῖον τὸ στενὸν τὸ τῆς 
ἄρκυος, ὃ τινες κορυφιστῆρα ὠνόμασαν. 
Κορυφαῖον θεῖ 6χ Χεπορποηί!5 Ου- 
δ, ΤΟ, 2, 8664 νεύβου πἰ τϑοΐίβ ἰηΐογ- 
Ῥγοίθίασ. [106 απὸ ἀϊοοίαγ δα 1] τὴ 
Ἰοσαπη. Ἐβύ δ]1ι5 Ηββυοῃ] Ιοου8. (αὶ 
Ῥο]]αοΙβ ᾿πίθυργθίβ!!θ πὶ κεκρυφάλου 
1ἸΠ ΓΟ Ηγτηδγθ νἱηθίυγ : Κορυμβάσι, 
1ηααῦ, περιδρόμοις, δ ὧν συσπᾶται 
γύργαθος καὶ κεκρύφαλος καὶ δεσμοί. 
Οοπνθηϊαπῦ νεγθᾶ ΧΘπορμομτ8 Ογ- 
ΠΕΡ. 6, 1: ᾿Επὶ δὲ ἄκρας τὰς σχαλίδας 
ἴσους τοὺς βρόχους ἐπιβαλλέτω καὶ 
ὁμοίως ἀντερειδέτω, ἐ ἐπαίρων εἰς μέσον 

τὸν κεκρύφαλον. 1)6 κεκρυφάλῳ τηυ]ίδ 
στδιητηδίιοὶ δα 118. 22  ᾿αὔο. 56 
4αϊθα5 ἔογτηδ οἱ ἀϑι15 ΠῸῚ ᾿ἀοοϊάταξυτ. 
Τπβουιρίιο Αἰίοα [ἀρ. Βοροκῆ. Οοτρ. 
[π80}.. ΨΟ]. 1, Ρ. 237, 46] Ἰπΐογ ἀοπᾶ- 
τὴ ΤΕΠΡ]] Μίπεινδε ἴῃ ΔΥΘΘ τηθιηογδῦ 
ἱππικὸν κεκρύφαλον. ἴ7πᾶ8 ἔεγα δϑί αἱ 
ΒΌΒΡΙΟΕΙ φϑγΐθσιη πᾶπο ἔγ6η1 {{|588 
ΤΗΔ]ΟΥΒ ΨΟΪΌΤΏΙΠΙΒ α8πὶ 80 ᾿π|{10 
ῬΡαΐεατατη, οἱ κεκρυφάλῳ τηθ]! 11 51- 
τη!]οη. 5ΟΗΝ, 

9. τῆς ἡνίας] Ῥγδβθοθρύθπι ϑααϊξομὶ 
ἀδίαν μήποτε ἄγειν τῆς ἡνίας τὸν ἵππον, 
Π6 Θαθατη οχ παῦθπα ἀαοαί. (ὑδβδιη 
ΔΙΙΆΤῚ ΠΕΠΊΘΙῚ 5᾽ΠΟΊ]ΔΥΙΒ ΡΟΒΙΓ ΠΟΠ 

ΘΟΤΩΓΉΙΠΙΒΟΟΥ͂, (8111 ΘΠ]ΠΊ ΒΘΙΏΡΕΙ ἡνίαι 
ΒΠῦ Ρ]ΌΓΆ]1 ΠθτηθτΟ, ἀπποῦτι5. ἸΟΤῚΒ 6 
ἴτε πο δρί15 εὖ δϑθαιδί!β σΠῚ ΘΠ 15 
ΤΟΡΊΓΓ,} ΠΙΒῚ 40 ἸΟΤῸ ὉΠΙῸ15 Ἰα΄θΓΙΒ 
ΔΙΤΘΡίΟ {πάῃ 6 γΘ οἵ ἀσεσα δ] Ὲπ) νοΐδΐ 
Χοπορῆοηθ. Ἀρραγοῖ 1ἃ 6 στϑίϊοηθ 
Δα αϊα : τοῦτο γὰρ ἑτερογνάθους ποιεῖ. 
ἨΔΌΘΠΙΒ ΘΠϊπῇ 86] δ.15 51 νε] ἀποαίαγ 
γῈ] τοραίιν Θ΄ πτ|5, ΠῸ]]}11ΠΔ οϑὺ 6]85- 
ΤΠ ΑἹ ρῬϑυΙ α] πὶ ; 566 τπ|01 4118 ΕΧ ὉΠῸ 
Ἰαΐθυθ ρῬσθἤθη80 ἰόσὸ ἢδῦθηβδα ἀποαΐ 
εααππῃ. ΘΟῊΝ, τη Αἀα. Θαὶν. δα 7,1 

ὁ---ἄγαν πρὸς αὐταῖς] Ῥαΐο ᾿πί6]Πρὶ 
ἔγθ ΠΩ ΔΠΡΊΙΒΌΠ8, Ῥοϑϑβὶξ ἴδιηθη 8}1- 
ααῖδ ΕΧ ΟρΡοβῖϊο ὁ δ᾽ ἄγαν εἰς ἄκρον τὸ 
στόμα καθιέμενος ΘΠΟΠΊΟΕΥΘ γεγθᾶ πρὸς 
ταῖς γνάθοις ἸΟσΙΙΠῚ ΒΡ ΊΟΓΘΙη ΠηΔΧ1}- 
Ἰατυτη βσηῆσατα : ααοα Ὠδϑαα 5610 
ΔῊ τΤοοίπιβ 50. Οὐτρατὰ αἸσοπάδ δὰ 
10,9. 5ΟΗΝ. 

ὥστε μὴ ἀναίσθητον] ΝαρΔΙΟΠΘΙΙ 
βϑηΐθηίίαθ ΤΘΡΌρΊΔΥα νἹαἀθγαῦ ἰχθοπο]. 
ἴῃ δαϊθοπα ρτῖοσθ ΘΟΗΝ, Ἀβοΐαβ 
ΟἸΙγουῖα5 εὐαίσθητον. 

το. χρὴ δὲ τὸν ἱπποκόμον καὶ τὰ 
τοιάδε παρωξύνθαι] οα (ΤΟΙ 5 
1 ΜΑΙ. Ξουιρίαγαα δηποίανι: παρατη- 
ρεῖν ῬΙῸ παρωξῦνθαι, ΠσοΥΤΘοίΟΥΙΒ 51- 
ΤῊ116 εϑῦ σοπητηθηΐο, ατι86 Θχοορίίδ- 
νεγαί ΓΘοποίανιιβ, χρὴ δὲ τὸν ἵππον 
μὴ κατὰ τοιάδε παροξύνεσθαι, αποὰ 
ΡΒ π| τοιάδε τοίθ]Π10, Ἰδοῦ Πᾶπὶ αΔΤη 
Ἰπά σαν] ΡΥΓΟάΘΠ5. 

εἴ τι δεῖ πονεῖν ποιεῖν ΟὐΓ͵ΟΙ ΙΒ. 
Υ. ἀθ 110 ποιεῖν τι ἀπποί. 8α 7,7. 1) 6 
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Χ ζ, 3 ’ Ν “ Χ ἃ [Ἂ Ε Ἁ 

τὸ λαμβάνειν εθελειν τὸν ἵππον τὸν χαλινὸν, ὡς ὁ μὴ 
γ ΄, “ὕ δ ᾿ κ ,ὔ " 

τι δεχόμενος παντάπασιν ἄχρηστος. ἣν δὲ μὴ μόνον ὅταν 
4 - 4 “- 3 Ν Ν᾽ ( Ξ..ΙΝ Χ κ 

πονεῖν μελλῃ χαλινῶται, ἀλλὰ καὶ ὁταν ἐπὶ τὸν σῖτον 
δ ὦ 3 , : 53 ,’ ϑ5.Ν δὰ 3 

καὶ ὅταν ἐξ ἱππασίας εἰς οἶκον ἀπάγηται, οὐδὲν ἂν εἴη 
Χ . ’ Ν Ν ϑυ νων 

θαυμαστὸν εἰ ἁρπάζοι τὸν χαλινὸν αὐτόματος προτεινό- 
ΕΣ Χ δ Χ : ΄ Ν 3 “ δ. 

15 μενον. ἀγαθὸν δὲ τὸν ἱπποκόμον καὶ ἀναβάλλειν ἐπίστα- 
Ν Ν ’ “ » ΄ « ’ 

σθαι τὸν ἰΪερσικὸν τρόπον, πως αὐτὸς τε ὁ δεσποτῆης, 
5 » ,ὔ Ε ᾽ , 3 κ 
ἣν ποτε ἀρρωστησῃ ἢ πρεσβύτερος γένηται, ἐχῃ τὸν 
εὐπετῶς ἀναβιβάζοντα, καὶ ἄλλῳ ἣν τινι βούλ ὃ 
5 ΄ 5 7 Ν Ἷ Ν᾿ ᾿ 4 ᾿ Ν Ὕ (.:. 

13 ἀναβαλοῦντα ἐπιχαρίσηται. τὸ δὲ μήποτε σὺν ὀργῇ τῷ 
“ ,, ὰ “ Ν ΄ Ν Ὑ{ 

ἵππῳ προσφέρεσθαι, ἐν τοῦτο καὶ δίδαγμα καὶ ἔθισμα 
Ν Ψ Ἵ, » ΄ Ν τ ν5 Χ [χε 

προς ἵππον ἄριστον. ἀπρονοήτον γὰρ ἢ Ὀργῆ. ὥστε πολ- 
’ 5 ’ Φ , 5. ΔΕ νν νΝ 

τ4 λάκις ἐξεργάζεται ὧν μεταμέλειν ἀνάγκη. καὶ ὅταν δὲ 
ε ’ ε , Ν 557 ΧΝ “ ’,ὔ 

ὑποπτεύσας τι ὁ ἵππος μὴ ἐθελῃ πρὸς τοῦτο προσιέναι, 
’ -σος' 9 Θ᾽, 7] Ἁ 3 ω 

διδάσκειν δεῖ ὅτι οὐ δεινά ἐστι, μάλιστα μὲν οὖν ἵππῳ 
3 7 Ἁ Ν [4 , 3.5. “- “- “- 

εὐκαρδίιῳ᾽ εἰ δὲ μη, ἁπτόμενον αὑτὸν τοῦ δεινοῦ δοκοῦντος 
53 Ν Ψ ’ ’ ες Ἁ “-“ 

5» εἶναι καὶ τὸν ἵππον πράως προσάγοντα. οἱ δὲ πληγαῖς 
᾿ ἀναγκάζοντες ἔτι πλείω φόβον παρέχουσιν᾽ οἴονται γὰρ 

οἱ ἵπποι, ὅταν τι χαλεπὸν πάσχωσιν ἐν τῷ τοιούτῳ, καὶ 
τό τούτου τὰ ὑποπτευόμενα αἴτια εἶναι. τπρυῦ γε μὴν ὃ 

᾿ [4 Χ “ “ “ 3 ζ δ Ἁ 3 ’ 

ἱπποκόμος τὸν ἱππὸν παραδῷ τῷ ἀναβάτῃ, τὸ μὲν ἐπι- 

11. ἁρπάζοι ϑίθρῃδημ8. 
14. ἐθέλῃ] [ΑὈτὶ θέλῃ. 

ΨΕΓΌΟ δεῖ 516 ῬΟΒΙΓΟ ΘΧΘΙΏΡ]15 δα 'ΓΠ68. 
ΘΙΘΡΉ. ν. Δέω, Ρ. 1022 οἰζαί]5 δορῆῇ. 
ΕἸ. 220: Εἱ δ᾽ ἐλευθέραν με δεῖ ζῆν, 
τῶν κρατούντων ἐστὶ πάντ᾽ ἀκουστέα" 

Ατιβίορίι. ἴ,Υ5. 1192 : Πόσους εἴποιμ᾽ 
ἂν ἄλλους, εἴ με μηκύνειν δέοι, Δα 618 
Ἰιςοῦ Πεγοάοῦ. 1, 57: Εἰ τούτοισι τεκ- 
μαιρόμενον δεῖ λέγειν" 9, 5: Δοκέω 
δὲ, εἴ τι περὶ τῶν θείων πρηγμάτων 
δοκέειν δεῖ. Ἴπας. 7.14: Εἰ δεῖ σαφῶς 
εἰδότας τὰ ἐνθάδε βουλεύσασθαι. 

12. τὸν Περσικὸν τρόπον] (Οὐοηΐ. 
ΑπᾶΡ. 4, 4. 4. ΗΙρρδγοῆ. 1, 1. 
5ΟΗΝ. Μδηιῖριβ [ἀ1586 Βα θ]θνδίμπι 
41 δαθαατῃ οομβοοπαάογοῦ δηϊτηδανοσίί 
(ὐτουαβ. 

ἀναβιβάζοντα) ΘΘαπ θη! ἀναβαλοῦντα 
ΤΉ 6 1105 σοηνηϊεί ἀναβιβῶντα, 408 ἀθ6 
Τουῖηϑ Β8θρ 8 ἴῃ να]ρανθπὶ ἀδργαναδία 
ΑἸχὶ δα Απᾶῦ. 7, 7; 55. Νξὸ ἰδιηθῃ 
[Ἀ]5ατη. ΡΥΆΘΒΘΗη5. 

Ταῦτι ἁρπάζει. 
16. παραδῷ ΝΥ εἰβ[κῖυ8. 

12. γένηται Α. (ὑείοι! γίγνεται. 
ΤΡ] παραδιδῷ. 

15. ἕν] δῖς Πίον. το, 4, ΗΠ ογοαοί. 4, 
46. ΟΌΒΒΕΆ. 

14. μὴ θέλῃ] ϑουι!θοηάπιη μὴ ἐθέλῃ. 
αὐ ον. δηῃοΐ. δα Ογτορ. 1,4, 10. 
μάλιστα μὲν οὖν] Τηΐον μὲν οἷ μὲν 

οὖν δία εἰ δὲ μὴ 516 ροδιύιη νδιϊδηΐ 
1|ῦτι Η!βϑύ. ΟΥ. Ρ. 3; 7. Ὁ] ν. δῃῃοί.. 
ΓΑΡδηἰα8 ΡΟ]. 1, Ρ. 2οδ, 7: Εἰ μὲν οὖν 
ἅπας ὅστις εἰς γῆρας ἧκεν, οὗτος ἐξ- 
έπεσε τοῦ φρονεῖν, καὶ τῆς φύσεως 
οὗτος ἢν νόμος, τὸν ἐκεῖνο λαβόντα 
τοῦτο οὐκ ἔχειν, μάλιστα μὲν οὖν οὐδ᾽ 
οὕτως ἐχρῆν φρονεῖν. Θιτα ον Ραα- 
58. 8, 27. 1Ο: Τηνικαῦτα οἱ Λακεδαι- 
μόνιοι προθυμίας μὲν οὖν ἕνεκα ᾿Αρκά- 
δας ἂν ἐποίησαν ἀναστάτους, Ὁ] οὖν 
οτηϊ πη΄ ἀοίουιοσοβ. Δρριᾶῃ. (ἷν. 2, 
132: Ὡς δὲ ἅλες ἔσχε τῆς ὄψεως, 
τοὺς μὲν οὖν ἄνδρας ἔγνω περισώζειν. 

ἵππῳ εὐκαρδίῳ] ῬοΙ 4110πὶ ΔΗΪΠηΟ- 
ΒΙΟΓΘΙῚ Θα ΤΩ. 
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ἕ , Χ “; Ὡ » Ν 53 

στασθαι ὑποβιβάζεσθαι τὸν ἵππον, ὥστε εὐπετες εἰναι 
ἀναβῆναι, οὐ μεμφόμεθα" τὸν γε μέντοι ἱππέα νομίζομεν 
χρῆναι μελετᾶν καὶ μὴ παρέχοντος ἵππου δύνασθαι ἀνα- 
βαίνειν. ἄλλοτε μὲν γὰρ ἀλλοῖος ἵππος παραπίπτει, 
3 Ν ἌΡΡΕΝ ε “ 

ἄλλοτε δὲ ἄλλως ὁ αὑτὸς ὑπηρετεῖ. 

τό. ἄλλως] [1Ότ] ἄλλῳ. 

τό. ὑποβιβάζεσθαι] ῬΟΙ]υΧ 5. 212: 
Ἔστι δὲ τοῦτο διιστάντα τὰ «σκέλη 
ἐγκαθίζειν ΠΕ: καὶ ταπεινοῦν ἑαυτὸν, 

ὥστε εὐπετῶς ἀναβαίνειν τὸν ἱππέα, 

Ἰπίουργθίαϊαυ νουατη. ΘΌΡΙΔ 1, 14; 
ὑπόβασις 5᾽τῊ] 16 ΟἸΟῚ νἀεῦαγ. (Ἃε- 
πᾶ δαΐθια ἤσχα ἤπς ΠΟῚ σΟὨν ΘΠ ΙΠῦ. 
Ηοο εοπὶπῃ εοαΐ ὀκλάζειν, 460 νοῖθὸ 
Θ4.085 κατακλινομένους 5ἰρηϊποαῖ [)}10 
(ὐαϑϑίαβ 49, 30. ΒΟΉΝ. Θυϊὰ εἰ 
ὑποβιβάζεσθαι ἴῃ οατπο, εὐ ὑπόβασις 
1, 14, τοοῖβ ἀοουϊ ΡΟ]]χΧ νοΓὉ]18 
διιστάντα τὰ σκέλη ἐγκαθίζειν τε καὶ 
ταπεινοῦν ἑαυτόν. ἴσαν ρσαππατη 
Πσχιο 8116 πᾶ οϑῦ δῦ πος Ἰοοο. ἔδη- 
ἀ6πὶ οΟΥ̓ΡΟΥ5 ἤρττγτδτηη (σχῆμα) 1 616- 
Ῥμδηΐα ἔθηιηϑ ΡῈ οοἸΐπτη Ατὐιβίοίθ] 88 
Βισῃιῆοαν Η. Α. 5, 4: 4; ὀχεύεται 
συγκαθιεῖσα καὶ διαβαίνουσα. Οα]- 
ΘΙ 5 101 νου σοηϑιαθη οἱ ρουίγαη8- 
Ἴθη)5. Ῥϑουιρύθμη τρια Ἰορὶὶ συγκα- 
θίσασα. Ἰάθπι ἃν ]Ά ΠῚ οοἰδαπη ἀ65011- 
Ὀ6η5 5» 4; 2; τὰ μὲν γὰρ συγκαθείσης 
τῆς θηλείας ἐπὶ τὴν γὴν ἐπιβαίνει ὁ 

. ἄρρην---τὰ δὲ οὐ συγκαθείσης τῆς θη- 
λείας. ὕσῦ᾽ηΝ (Π]οΊταιιβ θυ Οσοη8- 
αοηυέο Ὠδθοί, οἱ Ρ]]η118 20, 73; 7επιῖπα 
μιηηὶ οοηοϊοπίθ. Ἰοιίαν οἰϊαπη ἢ]ς 
συγκαθισάσης 5οτρύαπι Ο]]ΠΔ [αϊ888 
νἱασύαγ: αποᾶ νἱαθίαν νϑυατη 6888. 
Αὐϊοιοῦθ]θβ ρΆ ΘΥο αἱ οἱ ορῃδηΐθιη ἴε- 
Τηϊ ϑτη ύ, 25: 2, συγκαθίσασαν ἐπὶ τὰ 
ὄπισθεν. ἴ0Ὁ1 πα}]1ὰ οϑῦ βουιρίαγδθ 
ναγιοίαβ. [ἢ Ιοσὸ Ατιβϑίοίθ!β ΡΥΟΌΪ] θη. 
2,9 21, Ἰηΐο ΘΧϑυοια ΘΟΥΡΟΥΒ αϑβί 
συγκαθιᾶσι καὶ ἐκτείνονται : αΌϊ (ἀᾶΖἃ 
ψογίΐ 56 ἡπἤοοίμπέ οἱ οαΐοπαπηί. [ἰδ 
ὨΘΠΊΡΕ αδπη [6 γα ΘΟΤΡΊΒ οὖ ἸΠΟΌΓΥΑΓΘ. 
ΘΙΤΏΠΠΠΟΥ καθιεὶς ΑὐἸϑίορῃ. ἔα. 420, 
αϑί τποίβρουῖοα αἀα νθηῖο 86 ἀοιηῖ- 

ἰθηΐθ 1Π {οΥΥΑ ΠΏ οἷ ΠΠΔ͵1Θ: πδαὰδ αι- 
Ὀιΐο τϑοΐθ αἸο] καθιέναι ἐς γόνυ, σποά 
6 ΡΙαΐάτομο δηποῖανι Βαάδθιιβ. δρᾶ 
δα οβί συγκαθιέναι, αἀθτηογ6. οἵ 
ἸηΠδοΐθγθ οοῦρι8, δἰ συγκαθίζειν, 
σΟΠΒΙ θυ ν6] ϑαθϑιάθσθ. Μίοάαβ δϑῦ 
αἸνοΥΒ 8. ΘΟΥ̓ΡΟΤΊΒ, σατη 1(( ἀδτηἸ ὉΠ ῸΓ 
1η σθηπδ, συγκαθιέναι εἰς γόνυ ; ἩΆΤΩ 
{1 ΠΟῚ ἸΙοθῦ βιπη)] διαβαίνειν, αἰνα- 
ΤΟ Ρθᾶθβ. συγκαθίζειν γεῖοὼ 568 
ΠΟΠΒΙάΘΙΘ ἐπὶ τὰ ὄπισθεν οἴ ἐπὶ τὴν 
γῆν εδῖ, σὰ ρθαϊθτι5 ροϑίθυιουθτι8 
(6 ΠΉ15515. οὐ ᾿ΠΠθΧὶθ σΟΥρ8. ΘΠ 1- 
ἴπΓ. ΕἸΘΡΠα5 ἔθη διαβαίνουσα 51- 
ΙΔ] εὖ συγκαθίζουσα τοη νἱάοίαν 
ΘΟΠΊΤΠΟΑ6 6ΟΙΓ6 ΡΟΒΒ6, 566 Ροί8 συγ- 
καθιεῖσα, 1. 6. ἀδτη! 6 η5 σΟΥΡα5. οἵ 
αἸνδυιοαίβ ρεαιθαβΒ. δα θη ΘΟΓΡΟΥῚΒ 
ἤρσυτα δῆ] αἰἸοιθαΓ ἃ Χοπορποηΐθ 
ὑποβιβάζεσθαι εἴ ὑπόβασις. (ὑὐοπίτα 
Ῥᾶυιΐ ἔθιηϊηα δἰθρμδηῦ συγκαθίσασα 
ἐπὶ τὰ ὄπισθεν, σΟἸΒΙἀΘ 5. ἴῃ Ρ6665 
ΡΟΒΙΘΙΙΟΥΘΒ, ἈὉῚ ΡΔΙΕΥ ΟΠ] ΡΟΒ586 
νοι συγκαθιεῖσα, ἀογη! 6 η85. οοΥ- 
ΡΒ ἴῃ ρεάήββ ροβίθιοσθβ. 5ΟΗΝ, 1 
Ααἀα. Εἰᾶτη Ρόο]]ιιΟ] τοϑυ θη πη 
6586 συγκαθίζειν ρογϑιιαάεῖ ῬΏγγηι- 
οἴ. ΒΕ ΚΙΚΟΥΙ Ρ. δύ, 1 : ᾽Οκλάσαι, τὸ 
τὰ γόνατα κάμψαι ἐγκαθίζοντα, ὉΌΪ 
συγκ. νΕ] 1ῃ οσοαϊοα 6588 νοῦν δ εἰ- 
ΚΕΙΌ. 

ἀλλοῖος ἵππος] Μετηϊπουιῦ Ἰθοΐου 
Θατῖθβ 1πΠ 6110 ΘσΟΠΒΟΘ 1588. Θη105 
ῬΥΔΘὈΙζοΒ ἃ οἰ 5. αἸΠοΥθτι5. Αὐδμε- 
πΙθηβιθα5. ΒΟῊΝ, 

ἄλλοτε ἄλλως ὁ αὐτὸς ὑπηρετεῖ] 

ΤΠθτα ΘΕΌΣ πἰ5}5 Ὁ, Τὸ: τὸ. 125. ϑὸ 
ἀαΐθιη σΟΥΤΙσοπάτιη ἴα ἄλλῳ, «τι Πὶ 
1115 Πϑουνθηΐθβ θα 05. ἢϊς ψ6] τηθ- 
ΤΩΟΥΔΥῚ ΔΒΓ τιτα 81. 
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ΚΕΦ. Ζ. 

Ὅ Χ ὃ 74 Ν 4 ε 3 Ἢ 

ταν γε μὴν παρα ἔξζηται τον ἵππον ὡς αναβησομε- 
“ 53 ’ Ο ἴω Ν “΄ι᾿ 

νος, νῦν αὖ γράψομεν ὅσα ποιῶν ὁ ἱππεὺς καὶ ἑαυτῷ καὶ 
“Ὁ ΟΝ 3 7 “Δ 3 -“σ ς ΄ 7 ἊΝ Ἁ 

τῷ ἵππῳ ὠφελιμώτατος ἂν ἐν τῇ ἱππικῇ εἰη. πρῶτον μεν 
΄ Ν ε Χ » “ ε 7 “Ἃ 5 “ 

τοίνυν τὸν ρυταγωγέα χρὴ ἐκ τῆς υὑποχαλινιδίας ἢ ἐκ τοῦ 

1. ἵππον---ἀναβησόμενος Τ,ΘΟΠΟΙΪΑν 8. 

1. ἱππικῇ) Δυΐ ἱππείᾳ 5ουθοππτη 
δαῦ ἱππασίᾳ, ΗΒ], φαοα τηϊπὰβ ρτοθδ- 
Ὀ116, ἀοθηᾶδ ἐν τῇ ἱππικῇ, απδ8 ΟΠ 
ὠφελιμώτατος ΘΟΠΪΠΩΡῚ ΠΟ ρΡοΟΒΒαηΐ. 
51. Ογὐτορ. 8, ὃ, το, ἱππικῆς ΤηΔΥΡῸ 
ΒΙΘΡΠΔΠΙ ρῥΓῸ ἱππείας. 

ὑποχαλινιδίας---ψαλίου] ΡΟΠ]χ 5. 
ΤΆ: Ὁ δὲ περὶ τὰ γένεια (ἱμὰς) 
γενειαστὴρ,---τὸ δὲ περὶ τὸ γένειον 

διειρόμενον Ψάλιον, τὸ δ᾽ εἰς τὸ στόμα 
ἐμβαλλόμενον χαλινὸς, 101 81] οο6ά. 
παρὰ τὸ γένειον. Ιἄδθτα τηϑιηοσδί ὑπο- 

χαλινιδία, ἡνία 8. 2τύ, 18. Ἰιιχία Ρο- 
αιὔα, αὐ 46 βογιρίατα ἀπ ΓΑΥῚ ΡοΟΒϑιῦ. 
Δ δἰβκῖο ὑποχαλινιδία νἸαἀ οὕ 6556 ΡΔΥ8 
1Πΐθ ον γενειαστῆρος, 86 1ΠΊΘΥΙΟΤΘΠΗ 
τη Χ.] ΔΊ ἃ πλ1ς Ὁ πᾶ ραΥΐθ ἔΓΘΗΙ δα 
]ζογατη. [Ἃ6π| Ψάλιον ΒΒ Πα τὴ 56Π0- 
1 τα Επτιρ. ῬΏοθη. 800, δἷΐ 6588 κρίκον 
τοῦ χαλινοῦ ἢ ἁπλῶς τὸν κρίκον : ρΡᾶ5- 
51Πὰ δαΐΘ ΠῚ ΡΥ ΒΥΠΘΟΘΟΟΘΠΘη ΤῬΓῸ ἰοΐο 
ἔγεῃο ἀΒΌΓΡΑΤΙ. (ΔΙ  Υ τ 5. οαέθηι- 
ἰαην που ργοίαϊα, σα δι θδέθγ ΠιΘΉ ἔτι, 
7γόπα αουϊηποϊιγίιγ. ὅ1ο 1116 ἴθ ῦτο 
ας Εφαϊῦ. Ρ. ττύ, 564 ἴῃ νβυβίομα ρο- 
δι απο διίίαυο. ΝΥ δἰ 5115 τη ΧΙ ΠΊ6 
Χοπορῃοπίθιη οθηβθῦ ΠῸ5 ἦθ Ψψαλίῳ 
ἄοοετθ Νοη ΘΘΤΘ 6 Π| ἀ6 ΠΑ ΘηΪ8, 
4αϊθαβ θα τορι, αθϑτη 86 Τα Πὶ 
ἔγθηο Ορβ 6856, 8684 Ἃἦ6 ἴοτῖο, 480 
αἀποιϊαγ θααὰϑ. [ωΟα8]1 δαΐοιη Χοηο- 
Ῥμοπίθιη, αὖ ΔΥΓ15 τηϑρΊβίγ τη, ΡΙῸ- 
ΡΙΘ, ΠῸΠ {ΠΌΡΙΟ]5 δαΐ νΌ]ΡΑΤΙΠ 8. 
ἰθηΐψαθ ῃϊς βαυαπὶ σΠΟΡΊΓΑΤῚ νΟ] 1556 
ὈΠΙΝΘΓΒΘ, ΠΟῚ ἰοΌΟο ΠῚ 8]16116ΠῚ, ΟἿ] 
Ἰαραύαμῃ 510 Δα θοπάτπιη. Ργορυίδτη 
Ἰσιῖαῦ νῖπη νοσᾶθι}1 ΗΠ οβυοῃϊατη οθη- 
βθῦ θχρύπηθτθ, ἀπὲ ηἰογρυθίαίαν ψά- 
λια νοσδθ} 5 κρίκοι, δακτύλιοι : 6. Π- 
ἄδπη ζδυηθη δα 8105 Βουιρίοσπι ἰΟ0608 
ΤΟΒΡΙΟἸθηΐθιη ΒΥΠΘΟΠ]ΟΟὮΙΟ6. οἰϊδπι [η- 
[οΥρτεύδ τ! ψΨαλίοις Ρ6Ι χαλινοῖς. 64 
νὴ ἀοοίπιβ ἴα ΟΠΊΠΘΠ αἸΒρυ δ ΟΠ6 ΠῚ 
Ρουνθγαί, αὖ ρ΄δαπθ οΟυϑουγαγθῦ Ἰοασυτα 

Τιῦτι ἱππέα---ἀναβησόμενον. 

ῬΕΙ͂ 886 οἴασαση. Ρυπηιπι 1Ππ6 ΓΑ] 5 τη 
εϑί, Χϑῃορποπίεπι ἰΙοααϊ ἀα θα 0 ΠῸΠ 
ἔγθηϑίο οἵ ΠαΌθμὶβ, 564 6 Ἰογο, 4πῸ 
δαὰὰβ ἀποιίαγ. Οὐ] ΘΠΙπὶ πιϑη1- 
ἰεδύαβ εϑί σϑυῦ]8Β παραδέξηται τὸν 
ἵππον ὡς ἀναβησόμενοςΣ, [1)61πη68 1ἴ6- 
Ττατη ῥυταγωγέα οσοηΐαπα!ῦ οτπὶ ἀγω- 
γεῖ, αὖ αἰχὶ δα «. ό, 5. 'Ρυταγωγέα 
ααΐθπι Ρ]ᾶπθ αν υβα τη 6886 δὉ ἡνίαις 
5815 σα ΧΟΠΟΡΠΟΠ 1ρ86, ἀπτη 
}αθεῖ βαυϊίεπι δΔἀβοθπθηΐθιη Β Πδίγα 
σΑΡΘΓΘ ῥυταγωγέα, ἀοχίγα Τὰς ἡνίας. 

ΘΌΒΡΙΟΙΟ. τηϊῃὶ ἸΠΟΙαΙ δη ῥυταγωγεὺς 
Ἰάθιη 810 σὰπῃ ῥυτῆρι ὃ Ηοιπετῖοδ 1115 
τύ, 475. ἴπ 6418. 1 ρΆ}1008 ῥυτῆρας, 
81101 ἡνία τηριηοσγαῖ. [Ι͂Οοὰ5. ΑὙΤΙΘΩΙ 
Τπα]σοταμ α. τύ, ᾿ηἴτα δα το, 8, ροϑβ1- 
ἴμ5 ἀοσοῦ ῥυτῆρας ἴῃ 64 π|85 Ἰπσ 8} 105 
Ιπαογη οχ νϑτ (ὀβελῷ) ΡῈ Ο5 
{γϑηβαϊίο ἔαϊββδα αρίοβ.0 Ο1α ἸρΊέατ, 
81 ΒΌΒΡΙΟΘΙ 1ΠΗ͵ΊΔΙΠ ΡΑΙΐΘΠΏ,. Εχ ἤπΘ 
τροχῶν γ6] ἀξόνων ἀρίδπι ΕΓΠΩΕ, 
ῥυτῆρας, Βυτητήδτη ἡνίας αἸοίαπη []8- 
86 Οὐτίθ Χβθποόρμοη, δα Ρ]ὰ8 856- 
τη6] (8 ἨΔ ΘΠ18 [ΘΠ 15. ΡΥΘΘΟΙΡΙΘΉΒ, 
ῥυταγωγέως Ἠυϑαητϊδτη Τηϑηη] δ. Ἐἰδί 
[δτηθῃ ΙοουΒ. δἰϊθπη ΔΙ ΘΙῚ ,β ΒΡ ΟΙΟΠΙ, 
αυδπη ἀὐχὶ ΘΧ ὁ. ό, 9, μήποτε ἄγειν 
τῆς ἡνίας τὸν ἵππον, ΠΩ ΠΙ8ΠῚ ΘΟ ΙΠΙΠῚ 
[γεηδύαση ἀπο οχ Βα ΡθηβΒ. Θυϊά 
Ἰστέαν ξαϊῦ, απὸ ἔγοπαῖαβ θα 8 ἀπ6ε- 
τοῖα οἵ ἀδαπιοοτοίυν δι δααίβοηθ ὃ 
Εαϊ ῥυταγωγεὺς αρίαϑ ΟΧ ὑποχαλινι- 

δία ν6] εχ ψαλίῳ. ΡῬΓΟΡΙΒ ὨΕΧΊΙΒ 
ῥυταγωγέως ἴπϊ586 νἹαοίαν εχ ὑποχα- 
λινιδίᾳ : Πδ66 ΨΕΙῸ [θη Π60 ΘἜΘΠΘΙΘ 
ῬΓΙΌΡΙΙΘΒ ἡνία ὑποχαλινιδία νοσαῖαγ ἃ 
ῬοΙθοθ. τ, 2ιό, απο εββοῦ ἱπαϊίαᾶ 
ΟΔΡ1Ὶ 661} 88} ἔτθηο, αὐ σθητιβ ΠΠπὰ 
ΟΔΡΙΒ 11, απο ποϑίσι ΠαίῇοΥ νοσαπΐ, 
ν6] 114, ᾳποά Ἴγεηδ86. ΒΟῊΝ, Οοη- 
{τᾶ 6 πὰ πηα]το οὐϊατη ΡΠ γα αἸβραξαί 
ΨασοῦβῖθβΒ. ΑἸιὰ Οὐγογιαβ, αὰᾶθ ἴῃ 
πα. ν. Ὑποχαλ. 

οὐχ ὑὰμλν ὐδιϑου νύν λϑ..- δινιυλνίαν διῶ. ὦ ἀκ ιν ὦ» 

ν 

Ἶ 
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ψαλίου ἠρτημένον εὐτρεπῆ εἰς τὴν ἀριστερὰν χεῖρα λαβεῖν, 
καὶ οὕτω χαλαρὸν ὡς μήτ᾽ ἐὰν τῶν τριχῶν παρὰ τὰ ὦτα 

3 

λαβόμενος μέλλῃ ἀναβήσεσθαι μήτ ἐὰν. ἀπὸ δόρατος 
ἀναπηδᾷ, σπᾶν τὸν ἵππον. τῇ δεξιᾷ δὲ τὰς ἡνίας παρὰ 

λ » ,ὔ, 7 ε ΄ ΄ 7 Ο 

τὴν ἀκρωμίαν λαμβανέτω ὁμοῦ τῇ χαίτῃ, ὅπως μηδὲ καθ 
δ Ν ’ ΄ ΄- Ν ΄ “ 

ἕνα τρόπον ἀναβαίνων σπάσῃ τῷ χαλινῷ τὸ στόμα τοῦ 
σ“ 3 Ν Ἁ » 7 ς ἊΝ » ἊΝ » ΄ 

ἵππου. ἐπειδὰν δὲ ἀνακουφίσῃ ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάβασιν, 
“ ΄σ ’ ΩΝ ΄σ΄ ἊΝ Ἁ Ἁ ᾿, 

τῇ μὲν ἀριστερᾷ ἀνιμάτω τὸ σῶμα, τὴν δὲ δεξιὰν ἐκτείνων 
7] « ’, Ο Νὰ Φ 3 Ἁ ,ὔ 

συνεπαιρέτω ἑαυτόν" οὕτω γὰρ ἀναβαίνων οὐδὲ ὁπισθεν 
αἰσχρὰν θέαν παρέξει συγκεκαμμένῳ δὲ τῷ σκέλει, καὶ 
μήτε τὸ γόνυ ἐπὶ τὴν ῥάχιν τοῦ ἵππου τιθέτω, ἀλλ᾽ ὑπερ- 
βησάτω ἐπὶ τὰς δεξιὰς πλευρὰς τὴν κνήμην. ὅταν δὲ 

7 ἊΝ ͵ ͵ Χ Χ ᾽7ὔ Ν 

περιενέγκῃ τὸν πόδα, τότε καὶ τῶ γλουτὼ καθέτω ἐπὶ τὸν 
“ὦ Ἃ Ν Πὰ « ς - “ Ἁ “- 7 Ν 

ἵππον. ἢν δὲ τύχῃ ὁ ἱππεὺς τῇ μὲν ἀριστερᾷ ἄγων τὸν 
σ “ Ἂ μὰ Χ ΄ » » Ν ᾿ ξ δἰ τὶ “ 

ἵππον, τῇ δὲ δεξιᾷ τὸ δόρυ ἔχων, ἀγαθὸν μὲν ἡμῖν δοκεῖ 
3 Ν “ ΄- “- - ε 

εἶναι τὸ καὶ ἐκ τῶν δεξιῶν μελετῆσαι ἀναπηδᾶν. μαθεῖν 
δ᾽ οὐδὲν δεῖ ἄλλο ἢ ἃ μὲν τότε τοῖς δεξιοῖς τοῦ σώματος 
ἐποίει τοῖς ἀριστεροῖς ποιεῖν, ἃ δὲ τότε τοῖς ἀριστεροῖς 

Ι. μήτ᾽ ἐὰν--μήτ᾽ ἐὰν] ΓΛΌΤῚ μήτ᾽ ἂν ἀνιῶν γε] ἀνιὼν---μήτε ἄν. 

ἀνιμῶν) 16 ]Πρσθ τὸ σῶμα, αὖ 5. 2. 
5ΟΗΝ, Οἱ Βίορῃδηι ἤδης οοη]εο- 
τὰγᾶπὶ ᾿ηζιοταΐ ρτο ἀνιὼν, αποα τοο- 
ὑϊ5 Οὐγοτῖαβ ἰδ] ΔΠὶ 6χ ἂν εἴ τῶν 
σοπῆδίζατη ἀε]ονῦ. 

ἀπὸ δόρατος) Ηδβία Ξα]ζατη 51016- 
νϑη8. Ἀδβίδθ δῃ]πὶ ὨΔΌΘ δ ρδγΐθ 
εχίδηϊζθγῃ, ἡτιδ6 βία δθ νυν] σοι σογοθϑΐ,- 
“ἀαδῖε5. 6Χ ᾿ηοΠπηθηΐο Αἰΐοο 5ΘΟΌΓη 
σοτητηπ]οαΐῖο ΡΙηχιῦ ΒΟΥΘΉΡΘΤΊΙΒ ᾧ. 1, 
180. 4. [Ιἄἀδπὴ 40. 8, π. 3, ΘΧ σφ ΓΠΏΙΗ8 
ΘιΟΒοΠίδπδᾶ Ρ᾽ οἰ ΓΔ 66 111015 6χ Παβία 
δαᾷπαπ ἃ ἀοχίτα δα βοθπ θηΐ5 α6α] οἵ 
τη] ππΔ Δαβοο πα 6 η6Ἱ Θχρ]ουϊ {. 1, 
Ρ- 244. ΒΟῊΝ. Κἄβε 16 ρσειητηδ 
δριια  αββι6 [)εβογὶρέϊυθ οαέαίοσιο οΓ 
α Οοοἰϊοοίίοη, 9. σόηι8, νοῸ]. 2, ἴδ Ὁ. χ]ῖν, 
Ὡ. 7585. Υ. αβριὰβ οἰϊδτη νο]. 1, 
Ρ. 441, δα πῃ. 7584, Βοομείι. Φ͵ομιιηι. 
ἡη6α. νο]. τ, ἡ. 5099, Βεϑοκτιηαπη. Βεῖ- 
ἔγαθσο ζι (ἀοδοἠίοϊιέθ ἀον Ἐνβηαπη- 
961) Υ0]. 23, Ρ. 112. 

2. ἀνιμάτω]) Νιιης ἀοσοῖ Χοπορθοη 
δα ΠῚ ἃ 51 Π18ίτα σΟηβοθπάθσθ Ρο]- 
ἴὰχ 5. 203, 6 ΒΙΠΠΟΩΘ δες ὑγδα  : Τὸ 
μὲν δὴ πρῶτον ἐκ φορβειᾶς τὸν ἵππον 
περιακτέον, εἶτα χαλινώσαντα ἐᾶσαι 

ἑστάναι, ὡς μὴ εὐθὺς ἑλκόμενος πο- 
νοῖτο, ἀλλ᾽ ἐν ἀναλγησίᾳ καὶ ἀπραγμο- 
σύνῃ τῆς σιαγόνος ἠρέμα προσεθίζηται 
τῷ χαλινῷ" εἰ δὲ ἀναβαίνοι ἐπ᾿ αὐτὸν, 
τὸ πρῶτον ἐκ μετεώρου ποιεῖσθαι τὴν 
ἀνάβασιν, ὅ ϑπτῶς μήτε σπάσῃ αὑτὸν ἀνα- 

βαίνων μήτε ἐκ σφοδρότητος ἐγκαθίσας 
λυπήσῃ τὸν ἵππον. ΒΟΉΝ. 

ἐκτείνων) ἐντείνων (ὐγευα5. Θπο 
Ιρ80 Οριβ δα βϑιιθ]ονδ πα ΠῚ ΘΟΤΡΊΒ. 
ἘΡΘα ΘΒ ἢ ΠΌΓΤΙΒ νἱατη ποίαν] δή 
ΘΙ δ ππτη ν. ᾿Εντείνω. 

μήτε σΖύμτῃ Π1}1] μαρθαῦ οἴ] ΓΟΒΡΟΙ- 
αδαῦ, ΠΙ Π]Οα 6 τη6 118 Πδθο οτιπὶ Ρὑτδθ- 
σραθηξῦπβ ΘΟΠδούθαηῦ 851 βου δία 
μηδὲ, Ὠϊς φαοααθ Ἔσο 586. ΠΟΏΠΌ]]8 
νΙἀοπίατ. 

ὑπερβησάτω] ὑπερβιβασάτω (ΟΡ6- 
ἴὰ5 Ρ. 784. Οποᾶ 6 ᾿ρβτη Ποη τα- 
ῬΘΓ ΕΓ ἘΠΕῚ Ατςοο5, σαοττιπη ἃ ΡΓΟΒἃ 
Θἰβὶ 8΄Π6ππὰ5 νἱαθίμν δογιβίαβ ἔβησα, 
ἐξέβησα τάττῃ αἰχις Ἐπιτρι 65, φαοα 
ἸΡΒΌΓΩ ΤηΔΡῚΒ ΡΥΟΌΔΞ56 ΠΟΠΠ1Π105 αἸ18 ΠῚ 
ἐκβιβάσαι αἴκχὶ Δα ϑιθρμαπιτη. Βδορη- 
[ἴογθ5, αὖ Ῥγοσορίατη ἀποβήσειε ἀἸσΘῃ- 
ἴδῃ, οτηϊςξίο. 8.64, πιὸ τηοᾶο αἰϊοίαμ, 
σταναβ πᾶθς οοΙταρῖα νἹ ἀθηΐαΓ. 
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΄ι ὃ “΄» Ὥ .}) (ὁ ἂν ᾽ ᾿ 3 ΄“ Ἧ 

4 τοῖς δεξιοῖς. τούτου δ᾽ ἕνεκα καὶ ταύτην ἐπαινοῦμεν τὴν 
5 ζ “Ψ σ 3 δὰ δὰ 5) 

ἀνάβασιν, ὁτι ἅμα τε ἀναβεβηκὼς ἂν εἴη καὶ κατεσκευ- 
, ζ 5) ,ὔ 3 7 ΧΝ Ἁ 3 

ασμένος πάντα, εἰ τι δέοι ἐξαίφνης πρὸς πολεμίους ἀγω- 
ξ θ 3 ’ὔ Ν ΄’ 4.09 ΒΝ “- 57 

5 νίζεσθαι. ἐπειδάν γε μὴν κάθηται ἐάν τε ἐπὶ ψιλοῦ ἐάν 
ΜΝ “ 9 ,ὔ 9 Χ [σἡ »“Ν “ ρ 

τε ἐπὶ τοῦ ἐφιππίου, οὐ τὴν ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δίφρου ἔδραν 
3 - 5 Ν Νὰ Ψ 3 Ν “Ὰ δὲ ᾿Ψ 

ἐπαινοῦμεν, ἀλλὰ τὴν ὠσπερ ὄρθὸος ἂν διαβεβηκὼς εἰη 
΄ ΄ ΄- ἈΝ ΄σ Φ “ΔΟὈ 3, - 

τοῖν σκελοῖν. τοῖν τε γὰρ μηροῖν οὕτως ἂν ἔχοιτο μᾶλλον 
“ἊΝ Ν 3 Χ “ὉὍὄ 3 2 “Ὁ Ψ 

τοὺ ἱππου, καὶ ὀρθὸς ὧν ἐρρωμενεστέρως ἂν δυναιτο καὶ 
3 7 Ν ΄ 5 Ν “.ιε 7 Χ Ἁ 

6 ἀκοντίσαι καὶ πατάξαι ἀπο τοῦ ἵππου, εἰ δέοι. χρὴ δὲ καὶ 
χαλαρὰν ἀπὸ τοῦ “γόνατος. ἀφεῖσθαι τὴν κνήμην σὺν τῷ 

ποδί. σκληρὸν μὲν γὰρ ἐχων τὸ σκέλος εἰ προσκόψειέξ 
τῷ, προσκεκλασμένος ἂν εἴη ὑγρὰ δὲ οὖσα ἡ κνήμη, εἴ 

Ν “ πο  ζοΣ ς , “Δ Ν Ν δ Ν 

τι καὶ προσπίπτοι αὑτῇ, ὑπείκοι ἂν καὶ τὸν μηρὸν οὐδὲν 
7 “- ἣ Ν ς 7) Ν Χ 32) “ ε “- 

 μετακινοίη. δεῖ δὲ τὸν ἱππέα καὶ τὸ ἄνωθεν τῶν ἑαυτοῦ 
9 , σι ς ς Ἷ2 3 Ἧ 53 - Ἁ Ο 

ἰσχίων σῶμα ὡς ὑγρότατον ἐθίζειν εἶναι. οὕτω γὰρ ἂν 
΄- 7 ΄“- 7] “ 9 ΄ ΘΝ ὉἝὄ 

ποιεῖν τέ τι μᾶλλον δύναιτο, καὶ εἰ ἐλκοι τις αὐτὸν ἢ 

8 ὠθοίη, ἣτ ἃν σφάλλ πειδὰ (θ ἢ, ἧττον ἄν σφάλλοιτο. ἐπειδὰν γε μὴν κάθηται, 
“ » - ΄- Ζ Χ [χ “,ὕ 3 Ν 

πρῶτον μέν ἠρεμεῖν δεῖ διδάσκειν τὸν ἵππον, ἔως ἂν καὶ 
[ ν, 57 ᾽ὔ ἐν ς 7 ’ὔ ἃς ἢ 

υποσπασήται, ἣν τι δέηται, καὶ ἡνίας ἰσώσηται, καὶ δορυ 

5. ὀρθῶς ἂν ΟὐγοταΒ. [ΛΌΤῚ ὀρθὸς ἄν. η. τέ τι] [ΑὉ τ] ἔτι. σφάλ- 
λοιτο δίθρῃαπιιβ. [101] ἐφάλλοιτο. 8. κάθηται) 1 ΑΌτΙ καθίζηται. 

5. κάθηται ῥῬτο καθίζηται ΟΠ ΒΟ] Τα καὶ ταύτην παραφέρει. εἰ δὲ ἔποχος 
Ὦϊς, 5664. οὔϊαπὶ 5. ὃ ροβοὶῖῦ βϑηϊθηΐ, 
αἱ Πιβι. ατ. 5. 4, 6 : Ἦν δὲ σύνθημα, 
ἐπεὶ καθίζοιντο, παίειν εὐθὺς ἀνακα- 
λυψαμένους, οοαθχ Νεπεοίαβ ργϑθθεΐ 
αποα 68 2,1, 25: Ἐπεὶ δ᾽ ἐκαθέζοντο, 
ἠρώτα ὁ Δερκυλίδας, 4] ἐπεὶ καθέ- 
ζοιντο. Νεῃ 80 οἸπηθ8. Π15. ἸΟΟ615 
ΔΙΙΘΠΤΙΠῚ ὈύδθΒΘη8, 410 ΓΕΟΘΠΙΟΙΕΒ 
ταὐπηΐαῦ 5 σ ΠΟ η6. Ῥουίθοί!. 

ψιλοῦ] Ἰπ|6]Πρ6 τοῦ ἵππου. ΞΟῊΝ, 
ἐφιππίου] Νοι οοριίδπαππη 6888 

4αδ}ὰ βαηΐ Ποάϊουπδ, 564 αὖ Ρ]αΐ. 
Ατίοχ. 6. τι, αἰεῖῦ ἐφίππιον πῖλον, 
ΡΙαυθα5 ΕἸΧῚ ψΨΔΟΟΌ 5118. 

τοῦ δίφρου] δίφρου Οοδοίαϑ Ρ. 784. 
ὀρθὸς ἂν διαβεβηκὼς εἴη) ϑιπηοῃ 

ῬΟ]]αΟΙδ. 8. 215, [ιᾶθο (χα! : Εἰ δ᾽ 
ἐγκαθίζεις ὃ ἵππῳ, μὴ πάνυ τοὺς μηροὺς 
πιέζειν, ἀλλ᾽ αἰωρεῖν ὑγροὺς τοὺς πό- 
δας, καὶ παραπλήσιον εἶναι ἑστηκότι" 
καὶ γὰρ ἡ ἱσχὺς πλέον ἐπὶ τῶν ἑστη- 
κότων ἢ ἐπὶ τῶν ἐγκαθεζομένων. πειρῶ 
δὲ τῷ σώματι μηδενὸς τῶν ἐργαζομένων 
τοῦ ἵππου προσάπτεσθαι, οἷον ποδῶν 
ἢ πλευρᾶς" ἐκείνους τε γὰρ διαφέρει 

εἴης ἐκ μελέτης, ῥᾷόν σε οἴσει ὁ ἵππος. 
εἰ μέντοι οὕτω καθίζεις, καὶ ἀκοντιεῖς 
ἐπισκοπώτατα σὺν ῥώμῃ, ὑπερείδοντος 
τοῦ ἵππου τὴν ἄφεσιν τοῦ δόρατος" καὶ 
γὰρ αὐτὸς συμβάλλεται τῇ φορᾷ ῥύμῃ 
συμπροχωρῶν. συστήσας δὲ τὰς ἡνίας 
καὶ ἠρέμα πλάγιος γενόμενος καὶ μηκύ- 
νας τὴν χεῖρα τὴν χαλιναγωγοῦσαν, 
οὕτως ἀκόντιζε. (ὐπᾶθ ροδίτοιηδ π|6- 
118 1η06]Πσ 65 ΟΟΠΊΡΑΙΔΠΒ 6. 12, 13 
56ᾳΗ. 5ΟΗΝ. 

6. σκληρὸν] ΟΡΡοῃῖίατ τῷ χαλαρὸν 
οὐ αυοα βοααϊίαν ὑγρὰ κνήμη, ἸρΊυαΣ 
ΤΊρΊ στη, ἰθηΐαμη. προσκεκλασμένος 
εἴη, ΟΥῸᾺΒ5 δαθτη 86 σΟΥΡα5. Π]ὰα, 84 
αυοα οβεπάοιι, ἕγθοσου. 560ΗΝ. 
μποα κατακεκλασμένος 8011 ΟΟδ6- 
[8 Ρ. 785. Ρτϑοϑίαϊ [οτΐδββθ κεκλα- 
σμένος. 

7. ποιεῖν τι] Ογτορ. 6, 4.17: Τὰς 
ἀσπίδας μείζους ἔχουσιν ἢ ὡς ποιεῖν 

8, καθίζηται] Ν. δῃηποί. δ 5. 5. 
ὑποσπάσηται) (ὑδιηογατίι5 ἀππὶ δἵ- 

{ταῦ βαθβ. δ δἰβκίπιβ ἄθτη νϑϑίθπη 
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ΟΛΕΒΕΩΝ ΤΠ: 101 

“ς Ἃ ψ “7 »“ ΝΖ ΧΝ » 
λαβῃ ὡς ἂν εὐφορώτατον εἴη. ἐπειτα δὲ ἐχέτω τὸν ἀρι- 

κ 7 κ - - “ Χ 7 ΄Ζ 
στερὸν βραχίονα πρὸς ταῖς πλευραῖς" οὕτω γὰρ εὐσταλέ- 

, ς Ν Μ) Ξ ΄, ε 

στατὸς τε ὃ ἱππεὺς ἐσται καὶ ἡ χεὶρ ἐγκρατεστάτη. ἡνίας 
Ν ἴω ΄σ 3) » ΟῚ ἌΓΟΝ ΄- 

γε μὴν ἐπαινοῦμεν ὁποῖαι ἴσαι τέ εἰσι καὶ μὴ ἀσθενεῖς μηδὲ 
λι θ ἧς δὲ - ε ὧν Ν δό “ δέ δέ θ 

ολισθηραὶ μηδὲ παχεῖαι, ἵνα καὶ τὸ δόρυ ὅταν δέῃ δέχεσθαι 
ἢ χεὶρ δύνηται. 

Ὅταν δὲ προχωρεῖν σημήνῃ τῷ ἵππῷ, βάδην μὲν ἀρχέ- 
σθω: τοῦτο γὰρ ἀταρακτότατον. ἡνιοχείτω δὲ, ἢν μὲν 
κυφαγωγότερος ἡ ὁ ἵππος, ἀνωτέρω ταῖς χερσὶν, ἣν δὲ 
μᾶλλον ἀνακεκυφὼς, κατωτέρω" οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα 

7 ἧς “,“ ἈΝ Ἁ ΄ι Ν ΄ι 

κοσμοίη τὸ σχῆμα. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν αὐτοφυᾶ διατρο- 
Ξ Ἷ 3Χ ΄ Χ “- 5 Ν 

χαζων διαχαλῴη τ᾽ ἂν ἀλυπότατα τὸ σῶμα καὶ εἰς τὸ 
ἐπιρραβδοφορεῖν ἥδιστ᾽ ἂν ἀφικνοῖτο. 

8. λάβῃ (ὐαδία!ο, ὡς Βίορμδηυ8. 
ΓΛΌΓΤῚ κουφαγ. 
ἐπειδὴ ΤιΘΟΠΟΙανα5. ἔΔΌΥῚ ἐπεὶ δέ. 

ΒῈ  ἀΧΟΙΙΣ ᾽ν ΠΟΙ ροβαουϊ, Π6 861- 
Ἰιοοῦ δαυϊΐοπὶ ῥγειηαῦ δῦ ραηραΐ, 
πονα αὐἰγιπι νοϑῦ]5 τη816 σοΙηροβιίδθ 
1ῃ ἴδισποσθ 5101 810 εχὶβίαί. Αρυὰ 
1)οπηοβϑύμθηθιῃ Ρ. 762, 4, 6556 ὑποσπᾶν 
στρώματα 8]06171 Βα ογο βίγαρ]ᾶ : 
Ἰασιθ ὑποσπᾶσθαι ᾿ι. 1. 6586. γψαβίθιη 
Βαθάποοτο, 5ΟΗΝ, 

ἰσώσηται͵ Μεαϊο οἴἴδηδβιιβ ΟὝΥΘΓΙΒ 
ἰσώσῃ. 

ἐγκρατεστάτη) δῖε σώματα ἐγκρατέ- 
σπασα Εἰ ιϑί. τ. 7.1..22. Η!ρροοτ. Ρ. 
7905 Δ, 01 οαπὶ ΠΕ": ὦμος, χείρ. 
5ΟΗΝ, 

9. ἀσθενεῖς) ῬοΟΠῸΧ ΤΟ, 178, οχ ἔπι- 
ΤΡ α 8 Αὐΐοϊγοο σχοινίνας ε φλοΐνας 
ἡνίας τηρτποτανιῖ. 5ΟΗΝ, 

1ο. ἡνιοχείτω--- ἀνωτέρω] 1. 6. ἢ406- 
ὯΔ85 Δἰ[ΠΟΥ65 σεταΐ. 5ΟΗΝ. 

κυφαγωγότερος] Αρπα Ρο]Ποοτη 5. 
107. πίοι νἹ18 ΘΟ ΤῸ ΘΟΠΙΠΊΘΙΠΟΓΑΙΙ 
κυφαγωγότερος. 5ΟΗΝ, 

ἀνακεκυφὼς, κατωτέρω] ΤηΈΈ]Προ 
ἡνιοχείτω, ἸῺ δ50 (0110 τηᾶρὶβ ΠΟ ᾺΠ1- 
Ῥοπίεθ ΠᾶΌΘΠδ5. ἰθμθαύ. ὅ1Ὲ οἵ ζου- 
ἄδητιβ α. 3, ἐθηῖγο ἰα ὄγοηα οοη ἰ6 ηναπὶ 
οἵγοῆα ἰθ βραϊίο ἔπ. ἑαπέο οἰ οἱ οαυαϊίο 
ἐθγηῖα ἐΐ οοΟἶΐο 6 ἐΐ σαρο ὕθγ80 οἷ ρϑέΐο. 
5ΟΗΝ, 

11. αὐτοφυῆ ] ὅ!ϊςο τῇ ἘλαΤΙΡΙα15 ἔγαρτη. 
ῬΙΠΓΠΟΙ 8600]. ΑΡ0]1]. ἢ. 4, 142, 
ΟἸοπεηβ, Επιβθθϊαβ, 5680]. ἔτ. Οὐ. 
970, εἴ81 Εατιρι θη ὭΟΠ ΠΊΪΠ 18. ΟοΥ- 
[Π δύ ΒΟΥ ΡΒΙΒ86 αὐτοφυᾶ απδῖὴ Χε- 

ΤΑῦτὶ λαβεῖν ἕως. 
11. αὐτοφυα]) [Δῦτι αὐτοφυῆ. 

᾿ ’ Ν » Νὰ 

ἐπειδηῆπερ καὶ ἀπὸ 

το. κυφαγ. Ῥο]]αχ. 
ἐπιρραβδ.) ΓΛΌΤΙ ΒΙΠΊΡ]1Ο] ρ. 

πορμοπίθημ. ϑουναΐαπι αὐτοῴφυᾶ ἀρυά 
Β4811. Μ. νο!]. τ, Ρ. 5982. ᾿Αφυῆ Θἴϊδ1η 
ΠΌΠΟ ΒΟΓΙΙΓΌΓ ἀραὰ ΟΡ. ΡὨ]]. τοΙ 4. 
ν. Βγαποκ. δὰ Αὐιβϑῦ.  Πθβιη. οὔδ. 

διατροχάζων ] [Π{6]]1068 δρόμον, ἀϊγθο- 
[Π}, ΠΟΤ ἴῃ ΟὙΤ ΠῚ. ΘΟΗΝ, 
Πλ Διαχαλᾶν τὸ σῶμα 6΄{τι8 

ἋἸοὶ νι οϑίαγ, ἀπτὴ 6 Ώ1 συγβ5. πδίαγδ} 15 
ΟΔΪΟΓΘ ΟΠ ΠΘΙ ΠΊΘΤΠ ὈΓΟΓ ΠῚ [ΟΥ̓ΡΟΙΘΠῚ 
Θχοιίί, οὐ ὮΙ ΒΘΠΒΙῚΠῚ 1ΠΟΔ]θβοιῦ δὰ 
σαροϑϑθηθατη ΟΟΓΒαΠῚ ΠΟΙ Δ ΟΙΒΠῚ. 
5ΟΗΝ. ΑΤΙΒΙΟΡΗ. Ῥδο: 85: Μή μοι 
σοβαρῶς χώρει λίαν εὐθὺς ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ῥώμῃ πίσυνος, πρὶν ἂν ἰδίῃς καὶ δια- 
λύσης ἄρθρων ἶνας πτερύγων ῥύμῃ, σοπ- 
τα (. Θιπαοτῆμβ. 

ἐπιραβδοφορεῖν] ῬΟ]αχ 5: 220 Νὰ 
δὲ ἐπιραβδοφορεῖν τὸν ἵππον, ὅπερ 
γίνεται, εἴ τις εἰς δρόμον ἐξελαύνοι, 
οὐ πάνυ ἐπαινοῦσιν οἱ ἱππικοί. τι: 

Καπηῖι8 ᾿ηἰουργούαςΓ νιγρα τη 1015 
ΡΓΘΔοΙαΐα εαπὸ δα ουγϑαϊη ΒΙΡΏΙΙΠΙ 
αἀἀγ6. Θ᾽ ΤΉ ]Πον ΘΟΡΠΟΟΙΘ5 νου. ἀϑι1ι5 
εβύ ἐπισείειν. Θβυ 8 ΘΠ 6Χ 60 
ἐπισειούσης ᾿τηϊογρτοίαίαγν ἐπικελευομέ- 
νης, ἀπὸ τῶν τὰς ἡνίας ἐπιχαλώντων : 
ΡΙΌΡΓΙΘ Θηϊτὴ αϑύ ἐηίθηξανθ, 501]}16οΐ 
γισαη. ΙΡΏΙΠΟαΙαΓ Ουγϑιιθ 660] 
ΟΘΙΘΥΓΊΓΗΙΙΒ, 16 πὶ 8]101 τὸ τάχιστα 
ὁρμᾶν νοσδῖ, ΠΟΒίΤΙ ΟΆ]Π6ΟΟ νοσδῦτι!ο 
αοη, αΐορ. (ὐοπίτα τὸ διατροχάζειν 
γοσϑηητ5 θη Τγαῦ. βάδην δαταβ 1η- 
οθα!, αὐτὴ ρταάτιπη 5]: ΟΘ πὶ ΡΟΠΙζ. 
Ηδος τηοηπῖῦ οὐϊαθ θυ η8ηη ἴῃ 

Μ 



12 φορεῖν. 
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- 5 - ΕΣ 2 ΄, τ ἃ » 

τῶν ἀριστερῶν ἄρχεσθαι εὐδοκιμώτερον, ὧδ᾽ ἂν μαλιστα 
Χ 7 ,ὔ 9 ’ » 

ἀπὸ τούτων ἄρχοιτο εἰ διατροχαάζοντος μὲν, ὁπότε ἀνα- 
“ ΄“ 7 “ δ 

βαίνοι τῷ δεξιῷ, τοτε σημαίνοι τῷ ἵππῷ ΤΟ ἐπιρραβδο- 
τὸ “γὰρ ἀριστερὸν μέλλων αἴρειν ἐκ τούτου ἂν 

ἄρχοιτο, καὶ ὁπότε ἐπὶ τὰ εὐώνυμα στρέφοιτο, τότε καὶ 

τῆς ἐπισκελίσεως ἂν ἄρχοιτο. καὶ γὰρ πέφυκεν ὃ ἵππος 
εἰς μὲν τὰ δεξιὰ στρεφόμενος τοῖς δεξιοῖς ἀφηγεῖσθαι, εἰς 

13 εὐώνυμα δὲ τοῖς ἀριστεροῖς. ἱππασίαν δ᾽ ἐπαινοῦμεν τὴν 

πέδην καλουμένην" ἐπ᾽ ἀμφοτέρας γὰρ τὰς γνάθους στρέ- 
, ΄ Ν Χ ΄ 

φεσθαι ἐθίζει. καὶ τὸ μεταβάλλεσθαι δὲ τὴν ἱππασίαν 
Ν τ [ ΄ ’ὔ ε 7 “ ς 

ἀγαθον, ἵνα ἀμφότεραι αἱ γνάθοι καθ᾽ ἑκάτερον τῆς ἱππα- 
, 9 ’’ 

τ4 σίας ἰσάαζωνται. 

11. τὸ ἐπιρραβδ.] Τ1Ὁτ] ἐπὶ τὸ ῥαβδ. ταπδροβαὶϊ ϑίθρῃδημβ. 
φοιτο] [ΛΌΤΙ ἀναστρέφοι. 

Οοπητηθηΐ. [1ρΡ5. Ρ. 472: ΒΟῊΝ. δε 
ΒΙΠΊΡΙ]ΟΙ ρ ΑἸΧΙ δα Ογτορ. 8, 2, 5. 

11. ἐπειδήπερ] Ααΐ ἐπειδήπερ δὲ ααΐ 
ἐπείπερ δὲ Βογ!θοπάπτη. Υ΄. 12, 8 

εὐδοκιμώτερον͵ ΕΥΤΟΙ ΠῚ ΤΑΙ ΟΠ ΘΠ 
Παης τηπίαίαπι 6586, οἵ αποα Χεοπο- 
ῬΏΟΠ ᾿δι [551 ΠῚ 1 ΠῚ 6556 ΒΟΥ ρ510, [πῃ 
Ἰαθνδπι ΟἸΓΟΌΙΙΔΡῚ Θα1105, ΠῸΠΟ Ῥ]ΔΠ6 
ΤΟΡΥΟΌΔΥΙ, δηποίανις (ὑπ 5 ἴῃ 
ΗΙρροοοτηῖοο. Ν᾽ ϑίδβγθι γα] ΟΠ 6 ΠΏ ἤ8ης 
παΐαγα αἴθ ΟΥΔΠῚ οἵ ὈΓΙ ΠῚ ΠῚ ΟΠ1- 
ΠΙαΠῚ ΟὈΒεγνδίδηη 1Π ΟΟΥΒΙ 118. δα 86- 
ΒΓ 5 ναὶ σαγα! θα5, οαχ Πιααθ 22, 
234, δοπιραῖαῖα οατῇ ϑΟΡΠΟΟΘΙ5 ΕἸ. 
22 εἴ 7453. Ροβίθα δὰ θαυ] Πθτὴ 
τγδηβΒ]δίδτη 1556, ἀοοις Η οΥτηδη ἴῃ 
Οὐὐπητηθηΐ. Ρ. 409. ΟΗΝ. 

ὁπότε ἀναβαίνοι] ὁπόταν βαίνῃ Οα- 
ΤΟΓΪα5, αὖ 1, 3 οϑῦ βαίνουσι οὐατὴ 44- 
ἴπνο. 

12. ἀναστρέφοι] στρέφοιτο 5ογ106η- 
ἄστη ἔμ!556 αἸσεῖαν δα 5. 14. 

ἐπισκελίσεως) Ῥο]Ιὰχ 1. 214: Ἔπι- 
σκέλισιν δὲ καλεῖ ὁ Ξενοφῶν τὴν ἀρχὴν 
τῆς τῶν ποδῶν κινήσεως. ΟΤΟΓΙᾺΒ: 
““᾿Επισκέλισις ΒΙρ: 16 1᾿δοίοη ἀὰ οΠ6- 
νδ] 411 ροτίθ 1πΠ6 Ἰ1άπηῦ6 ἀδναπύ 1᾿ 1118 
6 ἰοαγηδηΐ 81 βΆ10ρ. (δ πιοΐ εχ- 
ῬΤΙΠΊΘ Δ1581 (εὐ Οο᾽αδ τη πιθ 500 5618 
ῬΓΙΓΟΡΓΘ), 1᾿δοοη 46 ρϑβ561 1Π6 Ἶδταθ8 
5ῸΓ Τ᾽ δαῖτα θη 8]]1δηΐ 5. ἀδιιχ ριβίθβ." 

ἂν ἄρχοιτο] [π|6]]Πρ6 ἐπιραβδοφο- 
ρῶν. ΗΝ. 

13. πέδην] 180 σὝΓΙΒ 15, α6 1 ΠῸΠς 
Μοϊέο γοσδτηὰβ; 481] 81 ᾿πι|ὲ ὑδηζατη οἵ 
ΒΌΠΏΤηδ ῬΙΓΐΘ ΟὝὙΤῚ ΒρΘΟΙΘ πὶ ΠΑθιιοϊΐ, 

» “ Ν ἊΝ Χ ε , ΠΡ 

ἐπαινοῦμεν δὲ καὶ τὴν ἑτερομήκη πέδην 

12. στρέ- 
ἐπισκελίσεως ῬΟ]ΠΠχ. [001] ἐπικλίσεως. 

ἴπ πἰτοααθ δαΐοπι ἰδίθτθ τϑοΐα 11πεᾶ 
ΡΓΟαμποαίαγ, πέδη ἐπιμήκης αἸοϊεπτ,. 
μεταβάλλειν τὴν ἱππασίαν οϑδῦὺ ΝΔΥΪΔΥΘ 
σΎτΟΒ, τηῦατθ ἃ ἀοχίγα δα 5] ΠΙΒΊΎΔΙΗ, 
ν6] οοηίτα, απο ΠΟΒΙΤῚ νοσδηΐ ολαη- 
σίγεη. ὅΠΗΝ. 

ἰσάζωνται) ὅϑιιποι ῬΟΙ]ΟΙ5 5. 204: 
Καί ποτε μὲν εἰς μῆκος, ποτὲ δ᾽ ἐπ᾽ 
ἔλαττον καὶ ἐναλλάττων θᾶττον ἢ σχο- 
λαίτερον, καὶ τὸν χαλινὸν μεταβάλλων 
ἐφ᾽ ἑκατέραν τὴν γνάθον. Τάτ 5. 105: 
Παρεῖ ἵππος ἴσος ἑκατέραν τὴν γνάθον. 
5ΟΗΝ. 

14. ἑτερομήκη] ῬοΟΙΙὰχ ἐπιμήκη ΕΧ 
ΘΟ η6, αὖ νἱἀθίαγ, πέδην, ὨυΒ4ΌΔΠῚ 
ἑτερομήκη ΠΟΙΏΙΠνΙ; ἀπα6 ΒΘΌΒΡΙΟΙΟ 
ΠδΒΟΙΌΠΓ τπἰταπΊα 18 ΕΠ 6 ΠῈ 6556, αυδῃ- 
αύδτη δες ΡοΟΒίβθυου ῬΙΌΡΓΙΘ δ]ΐθγα 
81 ρᾶγΐθ ἸΟΠΡΊΟΙ ἀἸοαίαγ. Εἰδ Ἰοοι5 
ΟἸντΩΡΙΟαοΥ ἴῃ Οὐτητηθηΐ. δα Ατὶβίοί. 
Μείθογοὶ. Ρ. 46, αὶ πο ΡοΥ ποῖ : Καὶ 
ἡ ἐν τοῖς ἱπποδρόμοις κίνησις ταύτῃ 
ἐοικυῖα" μέμικται “γὰρ σφενδόνῃ τὰ 
πέρατα" ἐπὰν μὲν ἐπ᾽ εὐθείας τρέχωσιν 

οἱ ἵπποι, εὐθέως φέρονται. ὅταν δὲ 
παρὰ τὴν σφενδόνην ἔλθωσιν, ἀργό- 
τερον τηνικαῦτα κινοῦνται. πιο δΘαη- 
ἄ6πὴ σα γα ΠῚ ̓ πίθ] Προτο νἹἀθίαγ Χοπο- 
Ῥῇοη, ἄστα αἱ : Ἤδη πλήρης ὧν τοῦ 
εὐθέος οὕτως ἂν στρέφοιτο ἥδιον. Νε- 
Β010 8Π 68 6Π| 810 ᾿᾿η68 ἱπποπέδη αἸοία 
αὐ Ἰαποία κισσοειδεῖ ἀρ ῬΓΟΟΙαΠῚ 
Δα Εὐπο!! θα Ρ. 231 εὖ 28. Ηδβϑυ ΟΠ 
ΡΊοββα: Κάμπειος δρόμος, δρόμοι τινὲς 
ἦσαν κάμπειοι, οὐκ εὐθεῖς καὶ ἁπλοῖ, 
ἀλλὰ καμπὰς ἔχοντες, Ἰίθπη ΔΙίΘΓΆ : 

.: 



ἘΞ 

τό τε κἂν ἀπόκροτον ἢ ὀλισθηρὸν ἢ τὸ Χωρίον. 
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κι᾿ τ ς. ἜΤΙ πῷ ἵν Ἁ ἈΝ ἴ “ὃ 

μᾶλλον τῆς κυκλοτεροὺς. ἥδιον μὲν γὰρ οὕτως ἂν στρε- 

ῴφοιτο ὁ ἵππος ἤδη πλήρης ὧν τοῦ εὐθέος, καὶ τό τε ὀρθο- 
δρομεῖν καὶ τὸ ἀποκάμπτειν ἅμα μελετῴη ἄν. δεῖ δὲ καὶ 
ὑπολαμβάνειν ἐν ταῖς στροφαῖς" οὐ γὰρ ῥάδιον τῷ ἵππῳ 
δ᾽ » λὲ » “-“- ᾽ὔ 57, ΄, » ᾿Ξ: Χλλ: 

οὐ ἄσφα;) ἐς ἐν τῷ τάχει ὄντα κάμπτειν ἐν μικρῷ, ἄλλως 
σ 

ὅταν γε μὴν 
ὑπο λαμβάνῃ, ὡς ἥκιστα μὲν χρὴ τὸν ἵππον πλαγιοῦν τῷ 
χαλινῷ, ὡς ἥκιστα δ᾽ αὐτὸν πλαγιοῦσθαι' ἘΣ ὃς μὴ, εὖ 
Χρὴ εἰδέναι ὅ ὁτι μικρὰ πρόφασις ἀρκέσει κεῖσθαι καὶ αὐτὸν 
καὶ τὸν ἵππον. ἐπειδάν γε μὴν ἐκ τῆς στροφὴς εἰς τὸ 
εὐθὺ βλέπῃ ὁ ἵππος, ἐν τούτῳ πρὸς τὸ θᾶττον αὐτὸν 
« ᾽Α “- Ἁ “ Ἂς 9 ἕ “ ΄, ΄ Ἂ ορμάτω. δῆλον γὰρ ὅτι καὶ ἐν τοῖς πολέμοις αἱ στροφαί 

Η ἈΝ “ 7, ΕῚ - “ “ χ Ξ 

εἰσιν ἢ τοῦ διώκειν ἢ τοῦ ἀποχωρεῖν ἕνεκα. ἀγαθὸν οὖν 
Ἂ ΨΖ ᾽ὔ “ 7 ΝΕ Ἔ “ "΄, Ξ 

τὸ στραφέντα ταχύνειν μελετᾶν. ὅταν δὲ ἱκανῶς ἡδὴ δοκὴ 
᾿" ᾿ ΄ Ὡ ᾽7᾽ Ἀ ΄ 

Τὸ γυμνάσιον τῷ ἵππῳ ἔχειν, ἀγαθὸν καὶ διαπαύσαντα 
ε ΄- Π 7 9 ἈΝ ᾽, 3 3. ΔΛ ’, 

ὁρμῆσαι ἐξαίφνης εἰς τὸ τάχιστον, καὶ ἀφ᾽ ἵππων μέν- 
Χ Χ “ » - , ἘΠ Ὸ ᾽ ΄ 

τοι καὶ πρὸς ἵππους καὶ ἐκ τοῦ ταχέος αὖ ὡς ἐγγυτάτω 

ΓΛΌΥῚ εὐθύς. 
18. καὶ πρὸς ᾿,ΘΟΠΟΙΪΑνΊ18. 

7. εὐθὺ ΒίορΠδηϊ βθοιιπάδ. πολέμοις ἴ,ΘΟΠΟἾαν 8. 
ΤΌΤ] πολεμίοις. 

᾿Ακάμπιοι δρόμοι, οἱ εὐθεῖς καὶ ἁπλοῖ" 
κάμπιοι δὲ, οἷς ἀπεδέδεικτο καμπὴ. ἣν 
περιέθεον, εἰ ἰοτίϊα : ̓Ακαμπίας, ὁ 
εὐθὺς δρόμος, νἱἀοπίθῦ ροίϊι5 δὴ 
σογίδτηϊηα ΘΓ] ὰ ΡΟΓΓΠΘΙΘ, πὶ θὰ 
αυδ8 δα "]αβίταπάδαβ καμπὰς ΑτἸδίο- 
ῬΠδηΐϊβ Ῥϑοὶβ 0904 ἰγδάπηῦ, β0Π0]18. 
 ΘΙβ Κι δα ο. 3. 4: πέδην ἐπιμήκη 

ἀοἴθπαϊς ἀρ ῬοΙ] ποθὴ σοπίτα Καῃ- 
ΠϊαΠῚ ἑτερομήκη ΤΟΡΟΠΘΗΐΘΠῚ, εἰ ἐπὶ 
Ῥαΐαΐ νἹοϊββϑιςιαῖηθπα Ἰπαϊοατθ. ἘΠῚ 
1 ᾿πίουργθίδίιν : ἐπιμήκης Θ5ΐ, αὕτη 
ΤΕ ρβηΐθ ἃ ΟἸΓΟΌΪΑΥῚ πηούτι 86] αἸτθοΐιτη 
Οατβαϊη Θαπ15 νοσϑίτιν, εὖ 80 δος 
ΤΌΓΒΙΙΒ θοῦ 86 ῬΤΙΟΥΘΠῚ ἸΠΟΘΒΒΊΙΠΙ. 
5ΟΗΝ. Κυκλοτεροῦς Ῥοβοιῦ ἐπιμήκη 
Ροΐπι5 απδπη ἑτερομήκη, ηΠ0ἃ ΠΟΠ 
ἸῃΓΘ:ΠἸρΊταΣ αι 51}. 

οὕτως ἀναστρέφοιτο) Εσυϊάθπ οὔ- 
τως ἂν στρέφοιτο Ξ5οΥἸ ΘΠ τη ΩΘΏΞΘΟ. 
ἘΔ ΠῚ Ροβίθα στροφὰς αἰοϊΐ, πο ἀνα- 
στροφάς. ΞΟῊΝ. Αἴαᾳᾷδ βἤδτῃη 8. 12. 
ἀναστρέφοι ἴῃ στρέφοιτο τητιίδη τι 
ξαϊῖ, αὖ ᾿ρϑὰπη στροφὰς εχ πος Ιοςο 
ῬΙῸ ἀναστροφὰς τεβίιζα! ΗἸΡΡΔΥΟΉ. 9. 
14. οὐ 116 βδαιιςαν στρεφόμενος. 

ὀρθοδρομεῖν) Ῥο]Ιὰχ 5. 2Ζο5 : Ἢ γὰρ 
ἐπ᾿ εὐθεῖαν κατὰ μῆκος ἔλασις κοπωδε- 

ΓΛΌΤΙ μὴ πρός. 

στέρα' καλεῖται δ᾽ αὕτη ὀρθοδρομεῖν, 
ὥσπερ τὸ ἐναντίον ἀποκάμπτειν. ἱπῖτᾶ 
α. 9. 6, 5:γΠΠοτ ἀποστροφαὶ ΑἸσΠζΓ, 
ἈὈ1 νιθ δηποίαϊα. 5ΟΗΝ, 

15. ὑπολαμβάνειν ͵  Η!]ρρατοΐ. ὁ. 2, 
14: Εἰς δὲ τὸ μὴ πίπτειν τοὺς ἵππους, 
ὑπολαμβάνειν ἐν ταῖς ἀναστροφαῖς. 
Θαοιηοάο αἰῆεταῦ δῦ ἀναλαμβάνειν 
αἸοοῖατν δα ς. 8,7. 5ΟΗΝ. 

ἀπόκροτον]) Ηϊο νἀ οίτιγ 6558 αδοϊῦθ 
Ῥοΐμτιι5 ααδπὴ αἰγιπι. (ὐΟτηρατδ, αἸοῖα 
ἃ ΗἱἸρρατγοῆ. 83». 14. ΓΘΟΠΟΙΑν 185 
[Δτάθη Οχιπαᾶθ ἐπίκροτον πὸ {γ8η5- 

ξευτὶ ταϑϊαῖς. 5Ὸ ΗΝ. 
τό. ὅταν γε μὴν) ῬοΟΙΠΧχ 5.204: Ἔν 

δὲ ταῖς στροφαῖς οὐ δεῖ ἐξελαύνειν τὸν 

ἵππον, ἀλλ᾽ ἀναλαμβάνειν, ὅπερ καὶ 
ὑπολαμβάνειν καλεῖται καὶ κατέχειν καὶ 
ἡρεμίζειν καὶ ἀνέχειν, οὐδὲ πλαγιοῦν 

ς ᾿Ὶ οὔτε αὑτὸν οὔτε τὸν ἵππον τάχιστα 
γὰρ ἂν ἐν τούτῳ κατενεχθεῖεν ἀμφότε- 
ροι. 5ΟΗΝ. 

17. αἱ στροφαί] Οοπῇ. ἀἸοεπάα δα 
6. 8, 12, οὗ το, τ5- 5ΟΗΝ. 
στραφέντα] (ὐοπῇ, ἀἸοοπάδ δα ς. 8, 6. 

5ΟΗΝ. 
18, ὡς ὌΡΈστΩς Τάδθιη υἹἀθίαν φαοὰ 

ὡς ἐν βραχυτάτῳ. Υ. γ.. τύό. 

ΜΖ 
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2 , Ν ᾽ “- ε ΄, Ἁ 7, “- Ψ 

ἠρεμίζειν, καὶ ἐκ τοῦ ἑστάναι δὲ στρέψαντα δεῖ πάλιν 
«ς “- 7ὔ Ἁ »“" Ψ) λοωΩ͂ ς 7 ᾽ὔ 

ορμᾶν. προδηλον γὰρ ὅτι ἐσται ποτε ὅτε ἑκατέρου τοὺυ- 
“4 ᾽ Ν ᾽ “4 Ν 53 

τοτῶν δεησει. ὅταν γε μὴν καταβαίνειν ἤδη καιρὸς ἢ, 
’ὔ 9 , Ἁ ’, ’ὔ Ν γ 

μῆτε ἐν ἵπποις ποτὲ καταβαίνειν μὴητε παρὰ σύστασιν 
ΕῚ 7) ᾽ὔ 329) ΄“- ς 7 9 3 ΨΦ ΝΝ 

ἀνθρώπων μὴτε ἔξω τῆς ἱππασίας, ἀλλ᾽ ὅπουπερ καὶ 
΄σι᾿ 3 ’ ς Ὡ 3 σι 4 ΄- [2 ’ὔὕ 

πονεῖν ἀναγκάζέται ὃ ἵππος, ἐνταῦθα καὶ τῆς ῥᾳστωνης 
τυγχανέτω. 

ΚΕΦ. Η. 
3 ὕ Ἵ Φ“ , ᾽ὔ δ ῳ Ν 

Ἐπειδῆπερ ἐστιν ὅπου τρέχειν δεήσει τὸν ἵππον καὶ 
“ ΝΠ. Ἁ ’ὔ ᾽ ὦ -“ ᾽ὔ 

πρανῆ καὶ ὀρθια καὶ πλάγια, ἔστι δ᾽ ὅπου διαπηδᾶν, ἐστι 
) ὦ ν Ἴ) σι 32 Ἁ γ ’ ἊΝ “- 

ὃ ὁπου καὶ ἐκπηδᾶν, ἔνθα δὲ καὶ καθάλλεσθαι, καὶ ταῦτα 
’ ’ ΄- γ ΄“ ν 35.»ϑ ΟΝ , 

πάντα διδάσκειν τε δεῖ καὶ μελετᾶν καὶ αὐτὸν [καθόλου] 
ἣν Ψ Ἃ ᾽ὔ 53 ’ 

καὶ τὸν ἵππον. οὕτω γὰρ ἂν σωτήριοί τε εἰεν ἀλλήλοις 
Ν 4 “Δ ΄- 5 7 ἴων ᾿φ ΄ 

2 καὶ χρησιμώτεροι ἂν δοκοῖεν εἰναι. εἰ δέ τις διλογεῖν ἡμᾶς 
2 γ “ ΄“ σι. ’ 

οἴεται, ὅτι περὶ τῶν αὐτῶν λέγομεν νῦν τε καὶ προσθεν, 
» , “ “ “- ΄σ οὐ διλογία ταῦτα ἐστιν. ὅτε μὲν γὰρ ἐωνεῖτο, πειρᾶσθαι 

3 ’ ’ - - “ Ν ζ 
ἐκελεύομεν εἰ δυναιτο ὃ ἵππος ταῦτα ποιεῖν" νῦν δὲ διδα- 
σκειν φαμεν χρῆναι τὸν ἑαυτοῦ καὶ γράψομεν ὦ ὡς δεῖ διδα- 

3 σκειν. τὸν μὲν γὰρ παντάπασιν ἄπειρον τοῦ διαπηδᾶν 
λαβόντα δεῖ τοῦ ἀγωγέως καταβεβλημένου προδιαβῆναι 

3 ἂν Ἁ ͵ Ε Ἁ σι “ ΄“΄. ς 

αὑτὸν τὴν τάφρον, ἔπειτα δὲ ἐντείνειν δεῖ τῷ ἀγωγεῖ ὡς 
Ζ ὮΝ νΝ νλ "27 ᾿ ᾽ ΕΥ « 

4 διάλληται. ἣν δὲ μὴ ἐθέλῃ, ἔχων τις μάστιγα ἢ ῥάβδον 
3 7 ε , ἴν «ε ΄- 39 

ἐμβαλέτω ὡς ἰσχυρότατα᾽ καὶ οὕτως ὑπεραλεῖται οὐ τὸ 
Ε- 

1. ὄρθια Οὐτοναβ, [ΔΌτ] ὄρεια. 
-»ον. 

4. καταβεβλημένου ϑ΄ἴλορμαπαβ, [ΔΌΓ] 

18. ἠρεμίζειν] ΡΟ]αχ 1 265: Ἔν παίπτῃ νἱἀοίαν. Νοη Παροῖ 4110] Χε- 
δὲ ταῖς στροφαῖς οὐ δεῖ ἐξελαύνειν τὸν 
ἵππον, ἀλλ᾽ ἀναλαμβάνειν, ὅπερ, καὶ 
ὑπολαμβάνειν καλεῖται, καὶ κατέχειν 
καὶ ἠρεμίζειν καὶ ἀνέχειν, τΌΪ ποι, αὖ 
ΘΟΠΏΘΙογ 5. ἔθος οὕ σα ΠῈ δα ποηῖθαβ 
ῬοΙ]οΙ5 ϑίθρμδηαβ ἰη Τ]68.ν. ᾿Ανέχω, 
Θοη] αησθηάδ, οὰπη καλεῖται 111 καὶ 
κατέχειν, 566] αὐτὴ δεῖ. Κατέχειν αΘ6 

6415 δδῦ οην. 2, το. 
πάλιν ὁρμᾶν] Πιοίγο νοΥυϊξ ΥΥ ΕἸ 5|κ118, 

ααοα ὨΘΒΟΙ0 8η 510 πθοθδβαῦϊασῃ. Αἀ- 
αἸύαπα Θηϊπη στρέψαντα ΘΟὨ νΘΥΒΙΟΠΘΠῚ 
ΟὈΥΒΒ ΒΙΓΩΡ]ΙΟΙΓΘΙ βἰρη!ῆςδί, πάλιν 1η- 
οἰδαύιπι 1ζθυιι πη οαγδιιπὶ ἀΘϑιρηδτθ ν]- 
ἀείαν. ΒΟῊΝ. 

Ι. ὄρθια Οὐτογῖαϑ, αὐ 5. 6 εἱ 8, 
καθόλου 6ΘΧ Ργδοοδα θη] καθάλλεσθαι 

ΠΟΡΒΟΗ δ 8115 Δη 1 ]ΟΥΆΠ,. 
4. καταβεβλημένου) (ὑδηηθοΓΑτΙα 5 1 - 

ἐογργθίδίαι δαααπα νδοιαπη, 566 6ϑί 
Ἰογύάτη ἴπ (ογγαπη ἀο]δούππη, π60 ἱπίθῃ- 
ἴα. 5ΟΗΝ. 

ἔπειτα δὲ] ᾳυο ουποίδηίθ [οβδδᾶπὶ 
{ΓΔ Π511118 ἐντείνειν δεῖ τῷ ἀγωγεῖ, ὡς 
διάλληται, ἱ. 6. ᾿πέθη80 ἸοτῸ ἰούτπι ἦδγ6 
640 δἴηπα 18 ΘΟΡΈΓΘ ΤΡΔΏΒΙΠΓΘ. ΘΙηΘ 
οαδθα αἸἰχιῦ ϑυπθϑιαβ πὺξ ἐντείνειν εἴ 
λὰξ ἐνάλλεσθαι. Ρ5, ΡΙ]αῖο ΜΙποΪ5 Ρ- 
221 Α, ἐν ἣ δὴ (τραγῳδίᾳ) καὶ ἐντεί- 
νοντες ἡμεῖς τὸν Μίνω τιμωρούμεθα, ἀθ 
ΡΟΘί5. ὑγ8ο!ςο15, 4αὉ]1 ΜΊποθιη ΘΟΉΨ]Ο]18 
φοποϊἀοθδηΐ. ΞΟΗΝ, Β μη ίογα οοη- 
{]1πλὰ5 Δα ϑίθρμδπαμ Ρ. 1156 Ὁ. 

παν τον ποκα ως τὰ ὰϑοδει δ ς τ’ τττνςς οι ἄν 
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Ἁ Ν ΄ ΄- Ν Ν Ἁ 3 Ἁ 

μέτρον, ἀλλὰ πολὺ πλείον τοῦ καιροῦ" καὶ το λοιπὸν οὐδὲν 
᾿ ΤᾺ 3 5. Ἃ έ 3) 2 ἣν » “ 

δεήσει παΐειν, ἀλλ᾽ ἣν μόνον ἰδῃὴ ὀπισθέν τινα ἐπελθόντα, 
“ Ἁ Ἁ ὔ ΄“ » “ Ν 3 ἁλεῖται. ἐπειδὰν δὲ οὕτω διαπηδᾶν ἐθισθῇ, καὶ ἀναβεβη- 

Ἁ 7 Χ ἣ ΄- Ἀ Ὑ ᾿ Ν “ 

κὼς ἐπαγέτω τὸ μὲν πρῶτον μικρᾶς, ἔπειτα δὲ καὶ μείζους. 
Υ “ ’ » Χ “ 7ὔ «ε ’ὔ 

ὅταν δὲ μέλλῃ πηδᾶν, παισάτω αὐτὸν τῷ μύωπι. ὡσαὺυ- 
ἊΝ ΄- ἮΝ “ Ἧ 

τως δὲ καὶ τὸ ἀναπηδᾶν καὶ τὸ καταπηδᾶν διδάσκων 
’ὔ ΄“ ’ ἊΝ “ 7, ΄“- ’ 

παισάτω τῷ μύωπι. ἀθρόῳ γὰρ τῷ σώματι ταῦτα παντα 
“- “ Ν ΄σ 3 Ἂ 3 ᾽ὔ 

ποιῶν καὶ ἑαυτῷ ὁ ἵππος καὶ τῷ ἀναβάτῃ ἀσφαλέστερον 
7 “- ΕΝ ΕΝ » 7 Ν 2; Ἂ “ Ἂ 

ποιήσει μᾶλλον ἢ ἂν ἐλλείπῃ τὰ ὀπισθεν ἢ διαπηδῶν ἢ 
’ Δ ͵ 7 Ἃ Χ Ἁ 

ἀνορούων ἢ καθαλλόμενος. εἴς γε μὴν τὸ κάταντες 
΄ Ἁ σ΄. ᾽ὔ Ν. ΄. 

πρῶτον χρὴ ἐν μαλακῷ χωρίῳ διδάσκειν. καὶ τελευτῶν 
5 Ἁ σ΄. 3 ἴω : Χ τ Ν Ἁ ΄- 5 7] 

ἐπειδὰν τοῦτο ἐθισθῇ, πολὺ ἥδιον τὸ πρανὲς τοῦ ορθίου 
Φ " ἃ Ν ΄- ͵ Ν 3 7 Χ 

δραμεῖται. ἃ δὲ φοβοῦνταί τινες μὴ ἀπορρηγνύωνται τοὺς 
͵ Ν) Ἃ “ Υ͂ 7 ’ 

ὥμους κατὰ τὰ πρανῆ ἐλαυνόμενοι, θαρρούντων μαθόντες 
σ ’, Φ» 7 “ Ν ΄ ε ΄ 
ὅτι Ἰ]έρσαι καὶ ᾿Οδρυσαι ἅπαντας τὰ καταντὴ αμιλλω- 

Ἁ - “- ε ͵ ε “- Ν ᾽ἢ 

μενοι οὐδὲν ἧττον τῶν Βιλλήνων ὑγιεῖς τοὺς" ἵππους 
» ’ Χ ΔῈ τον δ , ε - 

ἔχουσι. παρήσομεν δὲ οὐδὲ ὅπως τὸν ἀναβατὴην ὑπηρετεῖν 
Ξ Ὁ . , κ κ ε κα ΝΡ» ῇ 

δεῖ πρὸς ἕκαστα τούτων. χρὴ γὰρ ὁρμῶντος μὲν ἐξαίφνης 
σ ’ Ὁ ᾽ν Ἂ ε ’ ε Ν 

ἵππου προνεύειν᾽ ἧττον γὰρ ἂν καὶ ὑποδύοι ὁ ἵππος καὶ 

5. ἐλλείπῃ ΘΟ ΠΟΪαν 8. 

5. μικρὰς] ἐπὶ μικρὰς ΤιθοποΪαν 5. 
τῷ μύωπι) Ῥγδείογ μύωπα Θαυϊζατη 

ῬοΙΪτχ το, 54: ΘΟΠηΠΊΘπιογδί ἐγκεντρί- 
δας, αυδ8 τοῖς ποσὶ κατὰ τὰς πτέρνας 
οἱ ἱππεύοντες περιεδοῦντο, ΔΟΙΟΥΘ Ρμε- 
τθογαίθ σομηϊοο. Ηδβυοθαβ ἔγκεντρα 
ε ἐγκέντρια Ὠδ ες ῬΥῸ ΟΔ] στ 5. οἱ 
ῬΙῸ Β01Π111}18 ΔΕΙΓΙΟΆΤΠΏ, 4105 Θὔ]8ΠῚ 
ῬΟΠῸχ 5. 53, ἐγκεντρίδας ποηηϊηδί. 
᾿ΓΠΘΟΡΏΓαβα ΟΠδν. ο. 21, 5 : Καὶ πομ- 
πεύσας μετὰ τῶν ἱππέων τὰ μὲν ἄλλα 
πάντα δοῦναι τῷ παιδὶ ἀπενεγκεῖν οἵ- 
καδε, ἀναβαλλόμενος δὲ θοιμάτιον ἐν 
τοῖς μύωψι κατὰ τὴν ἀγορὰν περιπα- 
τεῖν. Οδίἴθγαμῃ τούτη ππιπς Ἰοσττα ἴϊὰ 
ΒΟΓΙθΘ τὴ ΩΘΏΒΘΟ: ᾿Εθισθῇ, ὁ μὲν 
ἀναβεβηκὼς ἀγέτω τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ 
μικρὰς--ἐπὶ μείζους, ποΙηρα τάφρους. 
ΒΟΗΝ. 
ἢ ἂν] ϑογθοπάππι ἢ ἐάν. 
6. ᾿οδρύσαι] ῬοΙ]]οἰ5. 5. τ87, αὐὶ 

οχοθγρία Ἰδοῦ ΧΘΠΟΡΠΟΠΓ5 νου α 
ΕΧ 0.1: 5», 468 δα! δίῳ] οι 6 ῬΘυ ]οσδ 466]1- 
για, παθὸ δἀαπηΐ σοαϊοθθ ΠΟΠΠΠ]])}1 
νυ ]ραίβ : Οἱ Πέρσαι δὲ καὶ ᾿᾽Οδρύσαι, 
φησὶ, τοὺς ἵππους μεμελετήκασι φέρειν" 
τῷ γὰρ ἐπελαύνεσθαι ἐν τοῖς τραχέσιν 

ΓΑΌΥῚ ἐναειπῆ. 

ἀσυνήθεις ὄντας (516) (ν 6] : Οἱ Πέρσαι 
δ᾽ ἵπποι, φησὶ, καὶ ᾿Οδρύσαι μ. καὶ 
ταῦτα ἐπελαύνεσθαι. ἐν τοῖς τραχέσιν 
εἰ ἐλαύνοιεν) εὖ οο΄., 4186 ν. 8 1, 5. 
5ΟΗΝ. 

τὰ κατάντη Ὶ ΡΥΔΘΡΟΒΙΠΟΠΘΠῚ εἰς 864] 
νοϊπουαηῦ [606]. εἴ δίαρμδπιιβ. ᾿Α- 
μιλλᾶσθαι ο5 σε αςτη ν 6] Πα ΘΠ ἴου 
ἀδουστοσο. ΒΟΉΝ, [106 οοπβίσαο- 
ἴοπα ν. δηποῦ. δα βη. 5, 15. 

ἡ. ὑποδύοι] ΧοΠοΡρμοη ἃρθπβ ἀδ 
6400 ποῖ Ὠποιβαϊ ουπαϊνογαῦ, 50- 
αἰ, ὅπως τὸν ἀναβάτην τέ τασοῦν δεῖ 
πρὸς ἕκαστο τούτων, 1. 6. 84 5Ιπρτα 
ΘΟΙΠΊ, 4188 ἔδοογα ἀοοα] Θαιιατη ππιο- 
846. ῬΡτοροβῖ δαΐθιη 80 1Π|{10 
Βᾶθο : τρέχειν πρανῆ καὶ ὄρεια καὶ 
πλάγια, διαπηδᾶν, ἐκπηδᾶν, καθάλλε- 
σθαι. Ῥτϊτασπη Ἰσιατ Θαπαμ διαπη- 
δᾶν ἀοοεΐ 5. 3, 4. ΘΘΟΌΘΠΙΙ 5. 5, π|0- 
ποῦ αιδθαδπι σΟΙΠΤΩ 8, α86 ΡΟ - 
ποηΐ δα τὸ διαπηδᾶν, ἀνορούειν, καθάλ- 
λεσθαι. 1)6 ουγϑιι ρεῚ ἀδθοϊνία {γαοίδί 
5.6. Βαυμ18 ἀθπαθ ἤσυγαιη δα Πο- 
ΤΠ ΒΙΠΡῚ]8 ῬΓΔΘΟΘΡΙΟΥΙΠῚ 8ΟΟΟΠΊΙΠΟ- 
ἀαΐ 5. 7. οἴ 56ᾳᾳ. ῬτδοΠΊ 10 δαΐθιη 
ΘΘΠΟΙαΪΘ ρῥυδθοθρίθμπη ἦθ βαὰὸ δὰ 
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ἀναβάλοι τὸν ἀναβάτην' ἐν μικρῷ δὲ ἀναλαμβανομένου 
ἀναπίπτειν. ἧττον γὰρ ἂν αὐτὸς κόπτοιτο. τάφρον δὲ 
διαλλομένου καὶ πρὸς ὄρθιον ἱεμένου οὐ κακὸν ,Χαίτης 
ἐπιλαμβάνεσθαι, ὡς μὴ ὁ ἵππος τῷ τε χωρίῳ ἅμα καὶ 

τῷ χαλινῷ βαρύνηται. εἴς γε μὴν τὸ πρανὲς καὶ ἑαυτὸν 

ὑπτιαστέον καὶ τοῦ ἵππου ἀντιληπτέον τῷ χαλινῷ, ὡς 

η. ἀναβάλοι ΤΛΌΥΙ ἀναβάλλοι. 
Μιοῖ. οὐ οοα. (ὑὐπτου]]. οἵη. ἴ. 

ΟΟΥΒΙΩ Βα Ὀ10 56 οχίθηαθηΐα ; α6- 
1π46 αοοσθί αοπιοο Θα68. 886 ἴθῃθυθ 
ἴῃ Θα40 ἴοββϑιῃ ὑγδη5116ηΐθ δὲ ἀγάπα 
δβοθηἀθηΐθ ἀδρθοϑί 5. 8, Βα δ] πρὶ 46 
640 Ρ6Γ ἀθοϊνια ἀθουγτθηΐθ. Νονϑιη 
ἀοοΙΠδπὶ ΘΧΟΥΟΙΓΥ 58. 9 οὖ 566α. 
Οὐυγϑαπι ἰρὶί Ρ6᾿ τὰ πλάγια εἴ τὸ 
ἐκπηδᾶν ΟΥ̓Ω]810, δτιΐ Τ6]16 1115 ῬΥΘΘΟΘΡΟΙΒ 
ΘΟΙΏΡΙΘΧτΙΒ εβί. [)ε]πάδ ἐν μικρῷ ἀνα- 
λαμβάνειν χυϊα 510 ἀοοΘ}}10 σοτηρδγαῖϊο 
6. 2, 5» καὶ εἰ ἀφεθεὶς εἰς τάχος ἀνα- 
λαμβάνεται ἐν βραχεῖ, καὶ εἰ ἀποστρέ- 
φεσθαι ἐθέλει. [Εὖ Ὁ. 7, ΤῈ: Οὐ γὰρ 
ῥᾷδιον τῷ ἵππῳ κάμπτειν ἐν μικρῷ. 

Ἠδοίθ νεῖὸ δαϊποπυϊ Ηδιτηδπη ἴῃ 
Οὐοπητηθηΐ. [1ρΡ5. Ρ. 59; ἀναλαμβάνειν 
αἸνεγβαϊη 6888 ἃ ὑπολαμβάνειν, αποα 
αἰγατηαιιθ νου τη τη8]6 ΡΟΙ]ῸΧ 5. 204 
οοηΐααιϊς. ἀναλαμβάνειν ΘΗ τη ο8 γοΐ- 
ΏΘΥ6 Θηιίηι, απ ἢαζίθη, ραν. ; Υ65 
1ρ88 αἸοΙῦαν ΠΟΙ αγγόΐ, Ραγααᾶο. (οη- 
{τὰ ὑπολαμβάνειν οϑ τυογἠαϊέοη, Θατιτα 
8. ΟΘΙΟΓΙΟΥΘ οὐγϑιι ΘΟὨΙ ΘΓα οὐ Ἰθηΐιβ 
ΤηΔΟΊΒαΙ6. ΠΟὨ ΟΥΠ πὶ οορθχθ ᾿ΠΟΘαο 6. 
68 1ρ88 αϊοιίαν λαϊδο Ῥαγαάο, αθηνὶ- 
αγτγέΐ. 

Ναῃς 5ιηρπϊα νουθα ΘΟΠΒΙΔΘΥΘΙΊΙ18. 
ὑποδύοι Ἰσϊίαν ὁ ἵππος τοίογξαν δα ἴο- 
{πΠ ΘΟΥΡῈΒ : δϑύ βῃ]πη αογ50 διιθϑίαογο, 
ααοα ἴδοι δαατβ δα ουγϑατη 56 οχ- 
[ΘΠ 68, ΟΠΘΓ6 Θα 1115 ἀσρΓΘββ5 1Π81- 
αἀδπί5. 1) ει πᾶθ νογοὸ ΔΘ ἀπο]5 ΡΘα]ρ 5 
ῬΟΒΙΘΙΊΟΥΙτΙΒ, ἀΟΥ̓ΒΟ ᾿ζθαΠ ΒΙΓΒΌΠῚ 
σαγναῖο, 50 Ό5:1Γ6 ἴδοις. ϑΘΒϑΟ ἢ : 
ααοα Χοποόρποι αἰοϊῦ ἀναβάλλειν τὸν 
ἀναβάτην. 

Αποα νεῖὸ 5᾽τηοη ΡΟ]]ποΙβ 5. 2οϑ, 
αἰ : Εἰ δ᾽ εἰς τάχος ἐλαύνοις, τοῦ μὲν 
σώματος τοῦ σαυτοῦ μηδ᾽ ὁτιοῦν προ- 
βάλῃς, 1ᾶὰ δα σὐγδαπη 64] σΟὨ Πα τὴ 
Ῥου ποῦ, ΧΘΠΟΡΠΟΠΙΙΒ διιΐθπη ργδθοαρ- 
ἴυτη δ ὈΥΙΠΊ ΤΩ 661] τη ρϑύατη ΟὈΥΒΌΓΙΙ 
ΟΔΡΘΘΒθηΙ]8. 

Θυοα νοῖῸ ΑἸΧΙ, Χοπορποπίθιη τὰ 
πλάγια ἴῃ ἀοοίγ!ηδ ΟἸΏΙΒ1556, 4ᾳ8η- 
αυᾶτη δπΐίθα ροβιία, 1ἃ6 ροῦιι! δϑῖη 

ἧττον] [ΛΌΥ] ἧσσον. 
ὑπτιαστέον ϑίθαρὨδηΠιι5. 

8. οὐ δαατὸ Μ. 
ΓΤ ΌτῚ ὑπτιώτερον. 

οαθβδηη ὨΔΌΘΡ6, ααοα 165 1ρ58 Ρ61 86 
ἴα 0116 1η06]]Πρ 10, π6 6 θα 1165 ΔαΙηοη]- 
{π8 Ρτδθοθρίο ρθου 1} ̓ παϊσαθαῦ. 51- 
ΤΟ ἰδΠΊΘ6η (6 68 γ6 πποππΐ, 5εα Ὁ16- 
γἱίου. [08 Θῃϊτ. ῬΟΙ]ῸΧ 5. 204 : Ἔλαυ- 
νέτω δὲ κατ᾽ ἀρχὰς τὸν ἵππον ὁ ἐπιβάτης 
εἰς τὰ ἄπεδα καὶ λεῖα, τὰς δὲ πρου- 
βάσεις (ΡΕΥ 866]1ν14) καὶ τὰς ἐκεῖθεν 
καθόδους μὴ αὐτίκα ποιείσθω, ἀλλὰ τὸν 
ἵππον πλαγιαζέτω᾽ οὕτω γὰρ ὁ Σίμων. 
ὠνόμασεν. ΒΟῊΝ. 

7. ἀναβάλλοι] ἀναβάλοι Οοθοίαᾳϑ Ρ᾿. 

785. 
ἀναπίπτειν] ΗἸρρδγοβίοὶ 3,14: Ὅταν ἡ 

γε μὴν ἐν τῷ ἀποκρότῳ ἐν ᾿Ακαδημείᾳ 
ἐλαύνειν δέῃ (ρ6Γ α66}1γ6}-εἰς, τὸ "μὴ 
ἀποκρούεσθαί ποτε τῶν ἵππων, ὑπτίους 
ἀναπεπτωκότας ἐλαύνειν. ΟῊΝ, 

κόπτοιτο] ΘΌΡΥΙΑ 1, 4. 648], 4] με- 
σοκύνια ὀρθὰ ᾿αρθπΐ εἰ ΒΎΔΘΟΘ ὀρθό- 
κωλοι ψοοδηΐαγ, Θααϊΐοτη κόπτειν 41- 
οαηΐαῦ., ϑιμοοιίογο νϑυίῖ Βυάδθουβ, 

7αοίαγο (ὑδταθταυῖαβ. (Οὐδιιβαῖῃ ἴῃ ἀα- 
τα οἱ τὶριαϊίαίθ {1 ὈΙυπὶ ροηϊΐ 1[6- 
ΓΌΠΙ 1; 6: Τὰ δὲ ὑγρὰ δικαίως εὐδοκι- 
μεῖ" ᾿ἀπταιστότερον γὰρ καὶ ἀκοπώτερον 
τὸν ἵππον παρέχει. ἴὅ5001] νετι! δπι6- 
ῬΆΤΙΒ ἡυΐηιι5 ἰαδογαΐ; ἘΒτοάδθιβ φυὴ 
μοῆ, ϑιιοσιιδ5δαί. Μορεοία8Β Μαυϊοτηθα. 
8, 54: 1, ΟΥ̓ΠΟΟΟΪα Ἰαπηθηΐα, α186 
1Ιάϑη 6χ ρΊδθ00 πασσάλους 5{ϊίοδα 
γοσαΐ, (1ζα ΘΠἾΤη, ΠΟῊ οὐ ίοδα ΒΟΥ] 06 η- 
ἄστη ογδῖ, ΤἸΡΊΟΙΒ. ΔΙΠΟΥΒ. 6586 δῦ, 
αὐ ΡΙδηα5 ηρι]δ8 ἴῃ [ΘΙΎΔ ΠῚ ΡΟΠΘΙ6 
ΠΟΙ ροϑϑιηῦ, 5866. 46 οδριτιι8 ἀπριι- 
Ἰατατη (ὄνυχος) οα]σοηῦ. [Ιαοτὴ δοοϊα!, 
σαπὶ Θ΄ ππ|5 ᾿ποΙ[δύ5 5100 ΤΟΙ ΠΘΙΌΓ : 
ἴατη θα 168. 5 Οοιι588 64] ἀΟ]ΟΥΘΙΩ 
Θοοὶριῦ. ἀναβάλλειν Ἰσιῦαν ΠΟῊ 5ξ6γ7- 
ΘΓ οἱ οχοιίογο οὔὐτὰ Βιάᾶδθο, 5668 

Ῥού5 2αοέαγο Ἰηϊογργθίδπαππι οθη- 

8600. 5ΟΗΝ, 
8. χαίτης ἐπιλαμβάνεσθαι] ϑδ΄πιᾺ] 
Το 8ὺ ΠΑ ΡΘη88. Ηος ΠΊΔΧΙΠῚΘ ἃπ0- 
(ογθῖῃ ν 1586 ᾿η[6]]101 σαηδβοῦ ὟΝ 6δ15-᾿ 
κιὰᾳ8. ΘΟῊΝ, 



9 

ΟἋΡ. ΥἹΠ. 167 

μὴ προπετῶς εἰς τὸ κάταντες μήτε αὐτὸς μήτε ὁ ἵππος 
φέρηται. 

᾿Ορθῶς δ᾽ ἔχει καὶ τὸ ἄλλοτε μὲν ἐν ἄλλοις τόποις, 
ἄλλοτε δὲ μακρὰς ἄλλοτε δὲ βραχείας τὰς ἱππασίας ποι- 
εἴσθαι. ἀμισέστερα γὰρ καὶ ταῦτα τῷ ἵππῳ τοῦ ἀεὶ ἐν 
τοῖς αὐτοῖς τόποις καὶ ὁμοίας τὰς ἱππασίας ποιεῖσθαι. 

το ἐπεὶ δὲ δεῖ ἐν παντοίοις Τε “χωρίοις τὸν ἵππον ἀνὰ κράτος 

11 

12 

ἐλαύνοντα ἔποχον εἶναι καὶ ἀπὸ τοῦ ἵππου τοῖς ὅπλοις 
καλῶς δύνασθαι χρῆσθαι, ὅπου μέν ἐστι χωρία ἐπιτήδεια 
καὶ θηρία, ἀμεμπτος ἡ ἐν θήραις μελέτη τῆς ἱππικῆς" ὅπου 
δὲ ταῦτα μὴ ὑπάρχει, ἀγαθὴ ἄσκησις καὶ ἣν δύο ἱππότα 
συνθεμένω ὃ μὲν φεύγῃ ἐπὶ τοῦ ἵππου παντοῖα χωρία, καὶ 
τὸ δόρυ εἰς τοὔπισθεν μεταβαλόμενος ὑποχωρῇ, ὸ δὲ 
διώκῃ, ἐσφαιρωμένα τε ἔχων ἀκόντια καὶ δόρυ ὡσαύτως 
πεπραγματευμένον᾽ καὶ ὅπου μὲν ἂν εἰς ἀκόντιον ἀφικνῆ- 
ται, ἀκοντίζῃ τὸν φεύγοντα τοῖς σφαιρωτοῖς" ὅπου δ᾽ ἂν 
εἰς δόρατος πληγὴν, παίῃ τὸν ἁλισκόμενον. ἀγαθὸν δὲ 
κἂν ποτε συμπέσωσιν, ἑλκύσαντα ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὸν πολέμιον 
ἐξαίφνης ἀπῶσαι" τοῦτο γὰρ καταβλητικόν. ὀρθῶς δὲ 
ἔχει. καὶ τῷ ἑλκομένῳ ἐπελαύνειν τὸν ἵππον" τοῦτο γὰρ 

ποιῶν ὁ ἑλκόμενος καταβάλοι ἂν μᾶλλον τὸν ἕλκοντα ἢ 

καταπέσοι. ἢν δέ ποτε καὶ στρατοπέδου ἀντικαθημένου 
ἀνθιππεύωσιν ἀλλήλοις, καὶ διώκωσι μὲν μέχρι τῆς πολε- 

μίας φάλαγγος τοὺς ἐναντίους, φεύγωσι δὲ μέχρι τῆς 

9. ὁμοίας οοὔδθχ (ὐτοΥ!. ὁμοίως [,. 
συνθεμένω) ΤΑΌτῚ συντιθεμένω. 
12. ἐναντίους Α. ἀντίους ἴ;,. 

9. ἀμισέστερα] ῬοΟ]ΊῸχ 5. 2Ζού: Εἰ 
δὲ καὶ τὰ χωρία ὑπαλλάττοι τις, ἐν 
χάριτι μᾶλλόν ἐστι τῷ ἵππῳ" ἀμισέ- 
στερα γὰρ αὐτῷ τὰ καινὰ χωρία, ἀπα- 
γορεύει δὲ τοῖς συνήθεσι. 5ΟΗΝ. 

1ο. ἀνὰ κράτος] ἀγκράτος Ὠ]ης οἶϊᾶ- 
ἴπτη ἃ ΘΥ̓ΔΙΩΙΗΔ.ΙΟ15 αΕΙ τιβδτη αὐ]ρῚ 
δα Ογτορ. 5. 2; 12. 

συνθεμένω ῬΤΙῸ συντιθεμένω ΠΟΥΓΘΟ- 
ΧΕΥδτη 86 Απδῦδβ. δ. [10Ρ5. 1857. 
Ῥ. Χχὶ, Ἰδιαθτηαιιθ αἸχὶ 486. βθαθθηῖ 
μεταβαλόμενος. ΝΌΗ ΤΩ]Π 5 ΨἹΠΟΒΙΙΠῚ 
ἱππόται, 8 (Το ο σογγθούμστχη. 

ἢν φεύγῃ παντοῖα χωρία] Ν'΄. δηπού. 
δα Ψεῃ. 4,9. 

σφαιρωτοῖς] ῬΟΙΙΧ 5. 212: ΚΕὰν 

αι 

1Ο. ἱππότα] [ΔὈ01Ὶ ἱππόται, Ϊ,. ἱππότε. 
μεταβαλόμενος . μεταβαλλόμενος ἴ,. 

μελετᾷς ἀφ᾽ ἵππου τὰ στρατιωτικὰ 
ἀνθιππεύων ἑτέροις, ἀκοντίοις ἐσφαι- 
ρωμένοις κέχρησο καὶ δόρατι ὁμοίως 
πεπραγματευμένῳ σφαιρωτῷ, ὥστε 
εἶναι τὴν πληγὴν ἀσινῆ. ϑαῃηΐ 7αοιία 
»ταερϊϊαία. ΒΟΉΝ. 

11. ἑλκύσαντα] ῬΟΙΙῸΧ 5. 212: Κα- 
λὸν δὲ λαβόμενον τοῦ ἀντιπάλου καὶ 
ἑλκύσαντα ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἄφνω ἀφεῖναι: 
τὸ γὰρ τοιοῦτον καταπληκτικὸν καὶ 
καταβλητικόν. Ηδθο ΠΙΒῚ 6 ΘΙτΠΟΠΙ8 
το ἀποία 51πῖ, ΡΟ] υχ Ἰη ΘΟΥΙΟΥΘΠΊ 
Χοπορμοηῦβ Πργαη παρυϊ. δεὰ 
ἀφεῖναι γτο ἀπῶσαι τηϊηϊΠΊ6 ΡΙΟθο. 
5ΟΗΝ. [Ιθ]άθιη εχ 8.12 ἀνθιππεύων. 
καταπληκτικὸν καὶ βιηΐ εχ αἸΓΟσΤΑΡἨΪΔ. 



168 ὍΠ ΒΕ ἙἘΘΙΈΞΤΒΙ 

7, 3 Ν Ν .9 - 3. σ΄ σ΄ ν Δ 
φιλίας, ἀγαθὸν καὶ ἐνταῦθα ἐπίστασθαι ὃτι ἕως μὲν ἂν 

ἈΝ Χ ἥ Ὁ Ν ΝῊ ΄" ἈΙ κἷ ΄ 
παρῷ τοὺς φίλους τις ἢ καλὸν καὶ ἀσφαχες τὸ ἐν πρώτοις 
3 ᾽ δ 7 ΄σ' Ἷ 9 ἃ “- 

ἐπιστρέψαντα ἀνὰ κράτος ἐπικεῖσθαι, ὅταν δ᾽ ἐγγὺς τῶν 
3 " 7ἷ ς ,ὕ Ν ἤ 5, 

ἐναντίων γίγνηται, ὑποχείριον τὸν ἵππον ἔχειν. οὕτω γὰρ 
ὮΝ ε Ν ΟΝ 7΄ ’ὔ 2 δ 

ἂν ὡς τὸ εἰκὸς μάλιστα δύναιτο βλάπτων τοὺς ἐναντίους 
Ν "4 ς ϑ 3 ἴω 3 ’ Ν 3 3 

13 μὴ βλάπτεσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν. ἀνθρώποις μὲν οὖν ἀνθρωπον 
ἈΥΡ Α ’ ΄ ἃ - σ΄ Ω Ἁ “ 

θεοὶ ἐδοσαν λόγῳ διδασκειν ἃ δεῖ ποιεῖν, ἵππον δὲ δῆλον 
ὅτι λόγῳ μὲν οὐδὲν ἂν διδάξαις" ἣν δὲ ὅ : γῷ μέν ἀξαις" ἣν δὲ ὅταν μὲν ποιησῃ 
ὡς ἂν βούλῃ, ἀντιχαρίσῃ αὐτῷ, ὅταν δὲ ἀπειθῇ, κολαΐ 

Φ ᾽ὔ 1} δ Χ΄ Γ ἢ Ν " : ε “ » 27 1,5: 

τά οὕτω μαλιστ᾽ ἂν μάθοι τὸ δέον ὑπηρετεῖν. καὶ ἐστι μὲν 
“ ᾽ - 3 ἴω .) (ἡ Ν “- ς “ 

τοῦτο ἐν βραχεῖ εἰπεῖν, δι ὁλης δὲ τῆς ἱππικῆς παρακο- 
΄- Ν Ν ΝΝ σ΄ “ΝΟ ᾽ὔ ΟῚ ε 72 

λουθεῖ. καὶ γὰρ χαλινὸν μᾶλλον ἂν λαμβάνοι, εἰ ὅποτε 
, 3 ΄ 5 - » “ Ν , » Ἃ 

δέξαιτο ἀγαθὸν τι αὐτῷ ἀποβαίνοι' καὶ διαπηδῴη δ᾽ ἂν 
{ { 

Ν᾿. ἡ Ν 5᾽ 7 « “ “δ 5 
καὶ ἐξάλλοιτο καὶ τἄλλα πᾶντα ὑπηρετοίη ἂν, εἰ προσδο- 

“ ε , Χ 7 7 ε ’ὔ ψ 

κΚῳῇῃ ΟἼΤΟΤΕ Τὰ σἡμαινομενὰ πράξειε βᾳστῶνην Τινᾶα. 

12. ἂν Δ6061α1Ὁῦ (ΤΟΙ. 
προσδοκῳη) ἴ ΑΌΤΙ προσδοκοίη. 

12. ἔως μὲν ἂν παρὰ τοὺς φίλους 
τις ἡ] [ἄθτὰ Ῥγδθοθρύαπι 6888 νἹἀθῦυῦ 
1η ΗἸΡΡΑΡοΊςΟ δ, 22, ΠῚ εϑύ: ᾿Εὰν 
δέ ποτε αὖ ἢ φαλάγγων ἀντιτεταγμέ- 
νων ἢ χωρίων ἑκατέροις ὑπαρχόντων ἐν 
τῷ μέσῳ, τοῖς ἱππεῦσιν ἀναστροφαί τε 
καὶ διώξεις καὶ ἀποχωρήσεις γίγνων- 
ται, εἰώθασι μὲν ὡς τὰ πολλὰ ἐκ τῶν 
τοιούτων ὁρμᾶν μὲν ἐκ τῶν ἀναστροφῶν 
βραδέως ἀμφότεροι, τὸ δ᾽ ἐν μέσῳ (νᾶ- 
σαθπὶ οὐ ᾿Θυ τὰ ΟΔΙΏΡ.11) τάχιστα 
ἐλαύνειν. ἢν δέ τις οὕτω προδείξας 
ἔπειτα δ᾽ ἐκ τῶν ἀναστροφῶν ταχέως 
τε διώκῃ καὶ ταχέως ἀποχωρῇ: βλάπτειν 
τ᾽ ἂν μάλιστα τοὺς πολεμίους δύναιτο, 
καὶ, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀσφαλέστατ' ἂν διά- 
γοι, ταχὺ μὲν διώκων, ἐν ᾧ ἂν ἐγγὺς ἢ 
τοῦ ἑαυτοῦ ἰσχυροῦ, ταχὺ δὲ ἀποχωρῶν 
ἀπὸ τῶν τοῖς πολεμίοις ἰσχυρῶν, Ὁ] 
Ῥοδβύ νεύθυμ προδείξας Ἰηΐ6]]σ6 βρα- 
δέως ὁρμήσειν, ΟἿΌΙ 5Ιρηιποανοῦ 56 
Ἰθπΐο ὀαγβα ΔὈιαγαπ Θχ ραρπα. (ὑδη- 
510 διιΐθτη ἀναστροφὰς 6586 ὟΥ οἰ 5,τ1118 
Δ δαπὶ ἰοστιπα τϑθυηὐατη 6 πιρὰ 66 ]1- 

14. δέξαιτο ΘΟ ΠΟΙ 6.15. 
πράξειε Ζοπῃϊαϑ. 

ΤΑΌτὶ δέξοιτο. 
ΤΑΡτὶ πράξει. 

ἴὰπῇ οὐ δοβΐθιη τὙὰ8118 ΡΟ ΒΘ] 6η- 
ἰϊπτη, [1ο0θὺ ἴβϑιπθῃ 5:0 ]1ΟἸἴο 10] 
ἀναστροφὰς γοίοτγο δα Θααϊύδβ, 4] 
οὐτη 8 ριρηᾶ Το }5βθηΐ οἱ νϑ] δ. 1 0η6,. 
ΒΆΡΙΪΟ ΘΟΠΥΘΥΒῚ ΤὨΓΒΒ Ποβίθιη [16- 
αθαηίθιη δαοταηῦαγ. (ὑετίθ Χοϑπο- 
Ῥῇοπ ἐπιστρέψαντα ἋἸοΙΐ, ἈΌΙ δηΐθα 
ἀποστροφὰς τηθπηοϊανγεγαῖ. θα δο- 
σθαι Ἰοοὰϑβ (Θγ18 6. 7: 17: ᾿Ἐπειδάν 
γε μὴν ἐκ τῆς στροφῆς εἰς τὸ εὐθὺ 
βλέπῃ ὁ ἵππος, ἐν τούτῳ πρὸς τὸ 
θᾶττον αὐτὸν ὁρμάτω" δῆλον γὰρ ὅτι 

καὶ ἐν τοῖς πολέμοις αἵ στροφαί εἰσιν 
ἢ τοῦ διώκειν ἢ τοῦ ἀποχωρεῖν ἕνεκα" 
ἀγαθὸν οὖν τὸ στραφέντα ταχύνειν 
μελετᾶν. ΒΟῊΝ, ΡΟοΪγΌὉ. 10, 21 (22). 
1. ΟΌΙ ᾿ηΐϑυ κινήσεις ΘΠ ΘΒΙΓ65. Θ0Π|- 
ΤΩΙ ἀναστροφὴ, οοπίοτί «8- 
ΠΟ 5188. 

ὑποχείριον---ἔχειν] το 6586 ΠΟμ 
Ῥουτα  ἴο᾽6. θαὰὸ αῦθηδβ, 564 δαπὶ 
Ἰΐα ἴῃ ρΡοΐοβίδίθ δια Πα 615 Ὑθί 618 
οἵ ΘΟὨΔΠΘΥΘ, αὖ δαθιῖο σοηνουΓοΥ6 
ῬΟΒβι5. ΘΟῊΝ, 
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Τ᾿ ἩΦ 

Ν Ν Ν Ἂ » ΄ὔ ας ἘΖ2 κ᾿. ς Ὰ “ λ 
Καὶ τὰ μὲν δὴ εἰρημένα ταῦτα ἐστιν ὡς ἂν ἥκιστα μὲν 

3 “ ΄- σ ’ σ΄ 5. Ἅἃ 

ἐξαπατῷτο καὶ πῶλον καὶ ἵππον ὠνούμενος, ἥκιστα δ᾽ ἂν 
διαφθείροι χρώμενος, μάλιστα δ᾽ ἂν ἵππον ἀποδεικνύοι 
ἔχοντα ὧν ἱππεὺς δεῖται εἰς πόλεμον. καιρὸς δ᾽ ἴσως 
γράψαι καὶ εἴ ποτε συμβαίη θυμοειδεστέρῳ ἵππῳ τοῦ 

΄σ ΄ δ Ψ ς “Ο. , 

καιροῦ χρῆσθαι ἢ βλακωδεστέρῳ, ὡς ἂν ὀρθότατα ἑκα- 
“ ΄ Χ “ “ τ 

2 τέρῳ χρῷτο. πρῶτον τοίνυν χρὴ τοῦτο γνῶναι ὅτι ἐστὶ 
θυμὸς ἵππῳ ὅπερ ὀργὴ ἀνθρώπῳ. ὥσπερ οὖν καὶ ἄνθρω- 
πον ἠκιστ᾽ ἂν ὀργίζοι τις μήτε λέγων χαλεπὸν μηδὲν μήτε 

΄- “ Ἵ “ « Χ “ σ δ 

ποιῶν, οὕτω καὶ ἵππον θυμοειδὴ ὁ μὴ ἀνιῶν ἡκιστ᾽ ἂν 
» 7, ΤΡΥΤΟΝ Χ 3 ΝΕ 9 σ᾿» ΄ » ῇ 

3 ἐξοργίζοι. εὐθὺς μὲν οὖν χρὴ ἐν τῇ ἀναβάσει ἐπιμέλεσθαι 
ε Ἁ Ψ“ 3. «5 7 7 » Ἂ 3. 015 “ Σ 7, 

ὡς ἂν ἥκιστ᾽ ἀναβαίνων λυποίη" ἐπειδὰν δ᾽ ἀναβῇ, ἠρεμη- 
7 7 ΕῚ κ ͵ “ -- 

σαντα πλείω χρόνον ἢ τὸν ἐπιτυχόντα οὕτω προκινεῖν 
Ὑ .] “ 

αὐτὸν ὡς πρᾳοτάτοις σημείοις. ἔπειτα δ᾽ ἐκ τοῦ βραδυ- 
τάτου ἀρχόμενον οὕτως αὖ εἰς τὸ θᾶττον προάγειν ὡς ἂν 
μάλιστα λανθάνοι αὑτὸν ὃ ἵππος εἰς τὸ ταχὺ ἀφικνού- 

“ 
ἡ μενος. τι ὃ ἂν ἐξαίφνης σημήνῃ, θυμοειδῆ ἵππον 
ὥσπερ ἄνθρωπον ταράττει τὰ ἐξαπίναια καὶ ὁράματα 

Ν 

καὶ ἀκούσματα καὶ παθήματα. [εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἐν 
5 Ν ξ 7, ΄ δι (ζς δ δὲ Ν ᾿ς 

ππῳ τα ἐξαπίναια τάραχον ἐξεργάζεται. ἢν δὲ καὶ εἰς 

1. διαφθείροι] Τἰῦτ! διαφθείραι νεὶ] διαφθεῖραι. 
ἀποδεικνύοι ΘοΠποιάθγιιβ. [011] ἀποδεικνύειν δέοι. 2. τις ΘΟΕ ΘΓαΒ. 
ΤΔΌΤ] τις ὅ. ἐξοργίζοι ἃ. ἐξοργίζοιτο ΪἸ.. 3. εὐθὺς ΘίορΠδηιδη8 
βοουπᾶα. [01] εὐθύ. ἐπιμέλεσθαι) 11ῦτι ἐπιμελεῖσθαι. λυποίη] 

ἵππον ἃ. ἵππον εἰ 1,. 

ΓΔΡτ] λυποῖ. λυπῇ Δ. 

1. ἀποδεικνύοι ϑὲε ΠΟΙ ἀΘΓ15 ΡΤῸ ἀπο- 
δεικνύειν δέοι, οτη πο δηποίδίιοηθ: 
“ς“ Ηδογοῦ βαθιῦο ΟΥ̓ΔΙΙΟ 1ῃ γα Ὁ 185 μά- 
λιστα δ᾽ ἂν, ἵππον---δέοι ἔχοντα. δες 
ΘΏΪΠΏ ΠΟῺ ΘΟΠΡΤΙΙΗΐ ΟἸΙΠῚ ΓΠΘΙΠΟΓῚΒ 
αἀαοῦτιιβ δηςθοθαθηθθι5, ὡς ἂν ἥκιστα 
μὲν ἐξαπατῷτο, ἥκιστα δ᾽ ἂν διαφθεί- 
ραι; ἀοθεραῦ θηϊτη ΠπῸΠΟ 8668]: μά- 
λιστα δ᾽ ἂν ἵππον ἀποδεικνύοι ἔχοντα. 
Α. οὔτ εἰ: αὰ0 [δοΐο, ἀποδεικνύοι 
Βιρογοδύ βου ΘΠ ππ|." Θαοὰ οοτη- 
τηθπᾶδύ οἰϊᾶτα 8]|1ΊΘὴ8 ἃ Χθπορῃοπία 
ἴογυτηδ ἀποδεικνύειν θὰ ἀποδεικνύναι. 

3: λυποίη] Υ. δὰ 5, 6 
ἠρεμίσαντα ΓΟ ἠρεμήσαντα τοϑοῦτι- 

βραδυτάτου Βτοάδειιβ. ΤΥ] βραχυτάτου. 

(τ Ὁ [ΘΟ ΠΟΪανο οϑί 7. 18. ϑ5εα ν. 
8:5 Ε΄ 0. 
ἢ τὸν ἐπιτυχόντα] Αα χρόνον, ποΠ 

δα ἵππον, τοίοσίασ, αὖ 51 Εοτίι- 
ὑ0 11. 

4. τὰ ἐξαπίναια---παθήματα͵ ΟτΙ1 
Ροΐεγσαπύ ητιὰθ δα ἀπιηΐαν τὖ 5θηϊθηΐια 
ΘΟΙΏΓΩΠΙηΙ5 δίς. Μ΄. δηποῦ. δα Ηιρ- 
Ῥᾶτοῃ. ό, 6. θα εἰδέναι---ἐξεργάζεται 
Δ ΠΟ] Δ ΠῚ ῬΓΟΥΒΒ ἱπαρία ἀο]ενι Οο- 
θοίαϑ Ρ. 793. θ51 εἰδέναι δὲ χρὴ 510 6δΐ 
5.10. 6 δοοθηῦα 41] ΠΟ δϑύ 1π ΠΌΥῚΒ 
ΡΙῸ ἐξαπιναῖος, αι 4110], αἸχὶ αα ΒίθΘΡἢ. 
68. 
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Χ - ς ’ “ “- Φ ’ , 

τὸ θᾶττον ὁρμώμενον τοῦ καιροῦ ὑπολαμβάνειν βούλῃ 
Ἂς ζω » ἴων ϑ ’ φοῖ » Ε] 3 7 τ 

τον θυμοειδῆ, οὐ δεῖ ἐξαπιναίως σπᾶν, ἀλλ᾽ ἡρεμαίως 
’ σι “- εἰ ,ὔ 

προσάγεσθαι τῷ χαλινῷ, πραῦὔνοντα, οὐ βιαζόμενον ἠρε- 
΄“ " ΄“ “Δ . 

6 μεῖν. καὶ αἱ "μακραὶ ἐλάσεις μᾶλλον ἢ αἱ πυκναὶ ἀπο- 
στροφαὶ πραὔνουσι τοὺς ἵππους καὶ αἱ ἡσυχαῖαι πολὺν 
χρόνον καταψῶσι καὶ πραὕνουσι καὶ οὐκ ἀνεγείρουσι τὸν 

7 θυμοειδῆ. εἰ δέ τις οἴεται, ἣν ταχὺ καὶ πολλὰ ἐλαύνηται, 
3 ΄“- 7 Ν “, .-. ἴω 7 ᾽7ὔ 

ἀπειπεῖν ποιησας τὸν ἵππον πραῦνεϊν, τἀναντία γιγνὼ - 
ἴων ᾽ ἈΝ ΄-“'. ’ὔ Ἁ 

σκει τοῦ γιγνομένου. ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις ὃ θυμοειδὴς 
Ν 5, 4 ζ 3 “ Ν. Ν “ 3 “ Ω 

καὶ ἀγειν βίᾳ μάλιστα ἐπιχειρεῖ καὶ σὺν τῇ Οργῇ ὥσπερ 
27 3 7 ’ ν { Ν Ν Ν 2 . 

ἄνθρωπος ὀργίλος πολλάκις καὶ ἑαυτὸν καὶ τὸν ἀναβάτην 
Ν ΕΝ ὁ » , 3 ’ Ἁ ἌΓ το 

8 πολλὰ ἀνήκεστα ἐποίησεν. ἐπιλαμβάνειν δὲ χρὴ ἵππον 
“ ΄- Ν ’ -“ ΄“ Ἁ Ἃ 

θυμοειδὴ καὶ τοῦ εἰς τὸ τάχιστον ὁρμᾶν, τοῦ δὲ δὴ παρα- 
’ὕ ἴ ᾽ ’ὔ Ν Ἁ 

βάλλειν ἵππῳ καὶ παντάπασιν ἀπέχεσθαι. σχεδὸν γαρ 
« ͵ ’ὔ’ “- ’ 

οἱ φιλονικότατοι καὶ θυμοειδέστατοι τῶν ἵππων γίγνον- 
Ἁ ΄ σι ’ὔ ΄“ ’ 

9 ται. καὶ χαλινοὶ δὲ οἱ λεῖοι ἐπιτηδειότεροι τῶν τραχέων. 

5. τοῦ καιροῦ [,ΘΟΠΟΪΔν 85. 
ἡσυχαῖαι) [ΔΌτ] δα πηΐ μέν. 
ΘΙΘΡΠδηιΒ. [0 1Ἱ πραὕὔνειν. 
εἰς. τάχιστον (στο 8. 

6. ἀποστροφαὶ] Απείοτο α. Πεῖ- 
ΤΊ8ΠΠΟ 1η (ὑὐοτητηθηΐ. [ώρΡ85. 1. 6. Ρ. δύ, 
Βαης Α]θυια5 Οὐγδαθ ᾿Π1}11ἢ, ΟΠ 
ἔλασις 5Ιση!Ποοῦ σΌΥΒΌΤῚ ΘΟ ΓΙ ΠΠΠ1ΠῚ, 
ΠῸ]]Δ ρᾶιβα αἰἸβίηοσίμπ: γΟρΡΥί86 α]1- 
σαηΐ Ποαϊθ6. ΜαΪδ Ἰη ουρυθίθθ θαι 
πίθου ρυοίαυὶ Ὠ1Ο οὖ 6. 23, 5; 7» 18, πι|ο- 
μοῦ Ἰἄθιη νι ἀοεοίιμ8, Οὐηΐ. δηηοί. 
δα ο. 7. τ4. ΞΟΗΝ, 

πολὺν χρόνον] ]Ἰ)οΙΠο6ρ5 ρϑιί!εὶ- 
Ῥίαμη 8]:40064, να]! γιγνόμεναι νΕ] 
ἐκτεινόμεναι, ἀαϑιαογαῦαΐ Δ ΘΙΒΙΚ1115. 
Ἐρο νϑῖο ρ]ατῶ ἀθβιάθσο. Ο1ἃ ΘΗ]ΠῚ 
δϑί, αυοή ΤΘΒΡΟΙ ΔΓ αἴςα5. δηΐθοθ- 
αθῃ61 πηθιη 10 αἱ ἡσυχαῖαι μέν: 106- 
Ὀδραὶ πιιης 5641] πολὺν δὲ χρόνον 
ἐκτεινόμεναι. ΞΟῊΝ, [ὰὲ μὲν οἵ τε 
ἀοἸοπάαμα δηΐθ μακραὶ, ὨΪ51 δἰἸασ]α 
ΘΧΟΙά 1586 νἹἀθδίμγ. 

καθεψοῦσι) (Οὐοπ͵θοίατα θην. (168- 
ΠΟΙ οὐ Η. ϑίθρηδηϊ καταψῶσι τη] ΙΓ 6 
οϑύ ριορδηάα. [ὑπ δβοίιβ σοού!οηῖ8 π- 
7.5, 486 ἢ βθηϑβίτη 1ηοα]θβοθηΐθ θαῖοὸ 
ΘΧ ἸΟΠΡΊΟΙΕ συγ58.1, 6δ 1116, ́ άθτῃ β[δ- 
ἄτα Β. ]1οἱὉ νοῦθο πραὔνουσι 5ισπῇ- 
οΔη8. ΒΟῊΝ. Καθεψοῦσι, χαοα οοτία 
καθέψουσι 8ογἸ απ πιπι ἀρα Αὐίοιιπη 
ΒΟΙΙΡΙΟΥΘΙΏ, 8 516 ἋἸΟ1 ροβϑδὶῦ τη] τὴ 6 

ΓΛΡΥῚ καὶ τοῦ ῥοῦ. 
καταψῶσι; [1 τ] καθεψοῦσι. 

8. τοῦ εἰς Θαορῃδηπαϑ. 
ΓΛΌΓΤΙ τάχιστα. 

6. αἱ] [ΔΌ0τ] αἵ τε. 
7. πραῦνεῖν 

ΓΔὉτ] τοῦτον (τοῦτο 1,.) 
φιλονικ. Α. φιλονεικ. ἴ,. 

τὰ οογΐαπι δϑὲ αὖ Ρυΐαν!ῦ ϑομποί ἄθτιβ. 
Καταψῆν, αυοᾶ μΥΟρΙ]8, αἱ νἹαοίαγ, 
ἀἸοις 46 θαὰὸ ΡΟ] υχ 1, 21 Ι, ΏΡ͵Ο- 
Ρτῖθ ἀἸούατη οαπὶ τον πραὕὔνειν 60}- 
Ἰυπηρὶ ΡοΙγ Ὁ. 2; 15. Ὁ: Καταψήσαν- 
τες δὲ καὶ πραὔναντες τὸν ᾿Ασδρούβαν 
οὕτως ἔκριναν ἐγχειρεῖν τοῖς Κελτοῖς, 
αἴ 27: 1, 4: Διὸ τοὺς ἄλλους, ὅσοι 
παρῆσαν ἀπὸ τῶν πόλεων, ἀσμένως 
ἀπεδέχοντο καὶ κατέψων, εὖ 8101 6ο- 
ἄδπι τ] ἱπηργορτθ. [0866 ταϑ]- 
[αἱ καταψῶσι, ααυὰ ἀ6 εαπο αἰχὶΐ 
Ατϊβίορῃ. Ραδδ. 75: Κἄπειτα τοῦτον 
(σἈ ΕΠ ΆΤ.Π1) ἱπποκομεῖν μ᾽ ἠνάγκασε, 
καὐτὸς καταψῶν αὐτὸν ὥσπερ πωλίον, 
ὦ Πηγάσιόν μοί φησι, γενναῖον πτερὸν, 
ὅπως πετήσει μ᾽ εὐθὺ τοῦ Διὸς λαβὼν, 
Ὁ] πραὔνων 5680]., δἰίασο δα 68. 
ΘΓΘΡδηὶ οἰζαί], ἘΠῚ ποίδιϊ! βαηΐ οὐ τα 
ἸΙγΑτ] σα νου πη τπϊη8 {τ ατη 
ΤΩ040 ἴῃ ψηλαφᾶν τποᾺο ἴῃ ψαύει 
ΘΟΙΤ ΙΓ ΡΘΉ 1 1Π| ΘΙΤΟΙ6Β. 

8, ἐπιλαμβάνειν] Ἐϊδάθτη οοπδίτιο- 
τ[οὴ6 Ηογοάοί. 2, 87: ᾿ἘΕπιλαβόντες 
τὸ κλύσμα τῆς ὀπίσω ὁδοῦ. 

εἰς τὸ τάχιστον] ὅ81Ἴς ο. 7, 18. 
παραβάλλειν] (ὐοπηταϊ 6 Γ6 αἱ οοΥῖοί 

σαχδα, ΕΙΒΚ, 
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ἐὰν δὲ καὶ τραχὺς ἐμβληθῇ, τῇ χαλαρότητι λείῳ δεῖ αὐτὸν 
ἀφομοιοῦν. ἀγαθὸν δὲ ἐθίζειν αὑτὸν καὶ τὸ ἠρεμεῖν, μα- 
λιστα ἐπὶ θυμοειδοῦς ἵππου, καὶ τὸ ὡς ἥκιστα ἄλλῳ τινὶ 
ἅπτεσθαι ἢ οἷς τοῦ καθῆσθαι ἀσφαλῶς ἕνεκα ἁπτόμεθα. 
εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι δίδαγμά ἐστι καὶ τὸ ποππυσμῷ μὲν 
πραὔνεσθαι, κλωσμῷ δὲ ἐγείρεσθαι. καὶ εἴ τις ἐξ ἀρχῆς 
ἐπὶ μὲν κλωσμῷ τὰ πραέα, ἐπὶ δὲ ποππυσμῷ τὰ χαλεπὰ 
προσφέροι, μάθοι ἂν ὁ ἵππος ποππυσμῷ μὲν ἐγείρεσθαι, 

Ἐν " Ψ 3 Ξ Ν ν κ 
κλωσμῷ δὲ πραῦνεσθαι. οὕτως οὖν δεῖ καὶ παρὰ κραυγὴν 
καὶ παρὰ σάλπιγγα μὴτ᾽ αὐτὸν προσιέναι τεθορυβημένον 
τῷ ἵππῳ μήτε μὴν ἐκείνῳ θορυβῶδες μηδὲν προσφέρειν, 
ἀλλ᾽ εἰς τὸ δυνατὸν καὶ ἀναπαύειν ἐν τῷ τοιούτῳ καὶ 
ἄριστα καὶ δεῖπνα, εἰ συγχωροίη, προσφέρειν. κάλλιστον 

Ἁ 7 Ν φ σ᾿ δ Ν ΄- 9 

δὲ συμβούλευμα τὸ ἄγαν θυμοειδῆ ἵππον κτᾶσθαι εἰς μ μοειδῆ μὴ 
πολέμους. βλακί γε μὴν ἵππῳ ἀρκεῖν μοι δοκεῖ γ αψαι 

ΠόΤΠἘΠἘΠ 5 τ ρμρ δὲ χρῆσθαι σαι πᾶντα ταναντία ποιεῖν ὅσα τῷ θυμοειδεῖ χρῆσθαι συμβου- 

λεύομεν. 

ΚΕΦ, 1. 

ΠΙν, δέ. τί βουληθῇ χρῆσθαι τῷ σίμῳ εἰ Ἣν τίς ποτε βουληθῇ χρῆ Ὁ χρησίμῳ εἰς 
7 Ν Ἂ 

πόλεμον ἵππῳ μεγαλοπρεπεστέρῳ τε καὶ περιβλεπτοτέρῳ 
΄ ’ὔ σ΄. Ἁ “ Ν ’ ἴων ΄ 

ἱππάζεσθαι, τοῦ μὲν ἕλκειν τε τὸ στόμα τῷ χαλινῷ καὶ 

9. λείῳ δεῖ οπηη68 (σου. λειώδει ἴ,. 1ο. τὸ Θομποιάθγαβ. [μ0τ]ἱ τῷ. 

Ν ΡΥ τὸς ΄ ΄“- » ’ 
ταῦτα δὲ καὶ ὁρμητήρια σημεῖα ὀνομά- 
ζεται. ποππυσμῷ δὲ παριστάναι καὶ 
καθιστάναι. ἘΘΒγΟΠΙαΒ: Κλωγμὸς ὁ 

9. ἄλλῳ τινὶ] Να ἰδηραΐ σοΥρὺβ 
δα [ἱ ν6] 8110 πιθιηΌΓΟ, αυδπη Ππ10 8 
ΟΡΒ. εϑύῦ Θοῃ Προτα ΘατιΠη, 81 ΠΓΠῚ]- 
ἴδ. ἸΠΒΙ ΘΓ ν6]15, ν6] ᾿ϑϑία Ἰδοαϊονθ. 
5ΟΗΝ. 

10. εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι δίδαγμά ἐστι 
καὶ τὸ ποππυσμῷ μὲν πραΐνεσθαι, 
κλωγμῷ δὲ ἐγείρεσθαι. ΘΌΒΡΙΟΟΥ νο- 
ΘΒ θα] στη δ] ]ποα δχοϊῖββθ οαπα πο- 
ΤῊΪΠ6 δίδαγμα απρθηάθμη, αὐ ΒΡΓΑ 
6, ΠΡ Τὺ ὃὲ μήποτε σὺν ὀργῇ τῷ 
ἵππῳ προσφέρεσθαι, ἕ ἕν τοῦτο καὶ δί- 
δαγμα καὶ ἔθισμα πρὸς ἵππον ἄριστον. 
5ΟΗΝ. Ἐϊ8. 12, κάλλιστον. δίδαγμά 
τι οοά. ΟὐΤ ΓΙ]. 

καὶ τὸ Ν᾽ υ]ἱραίπτη τῷ σοτγοχὶ. Ατ- 
τἰοαϊαβ. ρουτϊπεῖ δὰ ᾿ηβηϊνυτι ; 5ἢ 
84] ποιηθῃ ποππυσμῷ Ροχηεγοΐ, ὑπ 
Εἰϊαπὶ ἀθίποθρ8 τῷ κλωγμῷ δὲ 5ετ]- 
Ῥεπάστηῃ ἔυϊβϑοί. (ὑοηῇ. 5.12. ΒΟῊΝ. 

κλωσμῷ] ΡΟ] Χ Ι, 200: Κλωγμῷ 
δὲ ἐξεγείρειν τὸν ἵππον ἐρεῖς καὶ ῥοίζῳ" 

διὰ τῆς γλώττης περὶ τὸν οὐρανίσκον 
ψόφος, ὃν λάκησίν τινές φασιν, οἷον οἱ 
ὀνηλάται ποιοῦσι κυρίως. 5ΟΗ͂Ν, εν 
δῆς [ογπηαῖη 16 ᾿πύα]ῦ (ὑδβίδ!ο. 
Νιβαΐγϑ 8110] δϑί δῥρυά ΑΠΙςΟΒ. 

11. εἰ συγχωροίη} ῬΒυο. 5» 40: 

Σπονδὰς ποιησάμενοι ὅπῃ ἂν ξυγχωρῇ. 
Ηὶς -ἐγχωροίη ,ΘοΠποϊανὶβ, (ὑδηηθια- 
ΤΙΟ Ἰηϊογργοίδΐζο, 81 ααποιεϊαῦ, 

12. βλακὶ] ὅςΠο]. [585111} 1ὴὰ ατεροσ. 
Νᾷζ. ἴῃ οοἄ. Ραι15. Ρ72: Ξενοφῶν ἐν 
τῷ περὶ ἱππικῆς βλακὸν τὸν νωθρὸν ἐκά- 
λεσεν. Βεαρομθ βλᾶκα. Βοιββοπδά. 
8 Αγϊβίδοποῦ, Ρ. ύοδ. ΤΔΟΟ ΒΒ, 

τἀναντία ποιεῖν ὅσα] ἢ δπίε ὅσα 
Δα (του 8. 

Ι. ἱππάζεσθαι) ϑυαδβρεοίπτμη «4600- 
510 ΠΟῚ δϑί ᾿ἰηΐτα 5. 5. ὕΟὐοπηί, δηποί. 
Δ 11,12. 111115 δυιίθιη ἸΟΘῸΒ ΤΙ, 1. 



1172 ΒΝ ΒΝ ΒΩΟΙΓΕΝΤΕΙ 

μυωπίζειν τε καὶ μαστιγοῦν τὸν ἵππον, ἃ οἱ πολλοὶ ποι- 
οὔντες λαμπρύνειν οἴονται, ἀπέχεσθαι δεῖ; πάντα γὰρ 

«τἀναντία οὗτοί γε ποιοῦσιν ὧν βούλονται. τά τε γὰρ 
στόματα ἕλκοντες ἄνω ἀντὶ τοῦ προορᾶν ἐκτυφλοῦσι τοὺς. 
ἵππους, καὶ μυωπίζοντες καὶ παίοντες ἐκπλήττουσιν, ὥστε 
τεταράχθαι καὶ κινδυνεύειν. ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἵππων ἔργα 
τῶν μάλιστα ἀχθομένων ἱππασίᾳ καὶ αἰσχρὰ καὶ οὐ καλὰ 

3 ποιούντων. ἐὰν δέ τις διδάξῃ τὸν ἵππον ἐν χαλαρῷ μὲν 
τῷ χαλινῷ ἱππεύειν, ἄνω δὲ τὸν αὐχένα διαίρειν, ἀπὸ δὲ 
τῆς κεφαλῆς κυρτοῦσθαι, οὕτως ἂν ἀπεργάζοιτο ποιεῖν τὸν 

4 ἵππον οἵοισπερ καὶ αὐτὸς ἥδεταί τε καὶ ἀγάλλεται. τεκμή- 
ριον δὲ ὅτι τούτοις ἥδεται" ὅταν γὰρ λυθεὶς θέῃ παρ᾽ 
ἵππους, μάλιστα δὲ ὅταν παρὰ θηλείας, τότε αἴρει τε τὸν 
αὐχένα ἀνωτάτω καὶ κυρτοῖ μάλιστα τὴν κεφαλὴν γορ- 
γούμενος, καὶ τὰ μὲν σκέλη ὑγρὰ μετεωρίζει, τὴν δὲ οὐρὰν 

5 ἄνω ἀνατείνει. ὅταν οὖν τις αὐτὸν εἰς ταῦτα προάγῃ ἅπερ 
αὐτὸς σχηματοποιεῖται. ὅταν μάλιστα καλλωπίζηται,. οὕτως 
ἡδόμενόν τε τῇ ἱππασίᾳ καὶ μεγαλοπρεπῆ καὶ γοργὸν καὶ 
περίβλεπτον ἀποφαίνει. τὸν ἵππον. ὡὧὡς οὖν ἡγούμεθα ταῦτ᾽ 

6 ἂν ἀπεργασθῆναι νῦν αὖ πειρασόμεθα διηγεῖσθαι. πρῶτον 
μὲν τοίνυν χρὴ οὐ μεῖον δυοῖν χαλινοῖν κεκτῆσθαι. τούτων 
δὲ ἔστω ὁ μὲν λεῖος, τοὺς τροχοὺς εὐμεγέθεις ἔχων, ὃ δὲ 
ἕτερος τοὺς μὲν τροχοὺς καὶ βαρεῖς καὶ ταπεινοὺς, τοὺς δ᾽ 

2. στόματα οοα. (ΤΟΙ ἴῃ τπᾶγρ, σχήματα ἴ,. 4. λυθεὶς θέῃ] 1ΔΌΥϊ 
αὖθις θέλῃ. 

2, τά τε γὰρ σχήματα] Ῥτορίει 8η- κεῴαλήν : ἰδτΊΘ ἢ ὈΤΟΡΙῚΒ ΟΟΥΥΙΧ ροϑβὲ 
ἰθοΘ 68 5. 1, τὸ στόμα οὕτη [,60Π0]8- 
Ψ]Ο ΒΟΙΡΒῚ στόματα, αὐυδηηθδΙηῃ τό τε 
γὰρ στόμα τηα]ϊεα. ΘΟῊΝ, 

ἀντὶ τοῦ προορᾶν ἀἸοίυτη ὈΓΘΥ ΘΙ ΡΓῸ 
ἀντὶ τοῦ προορᾶν ποιεῖν, αὰ0 α6 οοτῃ- 
ῬΘΠαΙΟΒῸ σθηθῖθ Ἰοηθθηαϊὶ ΟἸχῚ δὰ 
ΤΠ65. δίθρηϑῃι ν. ᾿Αντὶ, Ρ. 886 Ὁ, 
δὐθα]]αὰθ ᾿ρϑιὰ5. Ἰοσατη ΧοπΟΡΠομΙ8 
Ηἰῖ, αγ. Ι, 7, 33: Μὴ ἀντὶ μὲν τῆς 
νίκης καὶ τῆς εὐτυχίας ὅμοια ποιήσητε 

τοῖς ἡττημένοις τε καὶ ἀτυχοῦσι. ἴῃ- 
ΒΌΤΩ δαΐθιη προορᾶν 5815 πού! 60Ώ- 
{ταρίαη ἐκτυφλοῦσι. Πατη (ὑπτοτῖ5 ὡς. 

4. διαίρειν] ᾿ὐχίοπάεγα αἰΐα8, νϑῖ- 
αἱ ΝΥ εἰβκίαβ. ἴρ86 Χοπορποη 5. 4; 
αἴρει τὸν αὐχένα ἀἰχί. ΘΗΝ. 

ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς κυρτοῦσθαι) [ἰὰ 
8. 4: οὗ ῬοΟ]]ῸΧ 1, 211, κυρτοῦσθαι τὴν 

σαρπΐ ᾿ηῆθχα ουτναίαγ, Π60 Ἰρϑατη 6ἃ- 
Ραΐ οὐὐνδιῖ! ροΐοϑβί αἰοὶ. ΒΟΉΝ. 

4. ὅτι τούτοις ἥδεται, ααἱϊθαβ 6Χ 
Ραγίθ ἰδηΐατη τοροίαν αποὰ αἸοίιπ 
ογδί, ἀ6]εῖ Οὐδ ῥ. 781. 81. οϑί 
5. ὃ. οὗ Βδθριββίτηβ. Ὗ', δηποῖ. δα ἴῃ. 
89 31- 

λυθεὶς θέῃ, φαοα 811: ἔλθῃ ΒΟΥΊρΒ6- 
Ταηΐ, ΨΔΟΟΌΒΙ0Β, αἴ Ἰηῖτα 1Ιο, 14: Ὥς 
δὲ καὶ τῷ ταχὺ θεῖν ἵππος ἥδεται 
τεκμήριον" ἐκφυγὼν γὰρ οὐδεὶς βάδην 
4: ἀλλὰ θεῖ, οἵ Οδεοοηῃ. 8: 12, 
ἢ γὴ θέουσα (ἸΙ. 6. θεὸς οὖσα) ἴῃ θέ- 
λουσα οογπιρίπιη. Δ ]οβδα λυθεὶς 
ῬΓΟ αὖτις 110Υ] ποπηπ}}ϊ Πογοαοί! 4 
ΤῸ: ὦ; 75: 

Τ᾿ πππιν νυ] ἀποφανεῖ (Οοδοίιϑ Ὁ. 
793: 
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δ 3 - σ᾽ ε 7, κ - ὔ 3 , κ 

ἐχίνους ὀζεῖς, ἵνα ὁπόταν μὲν τοῦτον λάβῃ, ἀσχάλλων τῇ 
“ δ “ ᾽ 7 σ“ Ν δ ω ΄ Ἷ 

τραχυτῆτι διὰ τοῦτο ἀφίῃ, ὅταν δὲ τὸν λεῖον μεταλαβῇ, 
- Α λ 7 » “ Ι ς θη ἃ 

τῇ μὲν λειότητι αὐτοῦ ἡσθῇ, ἃ 
“ν᾿ σι Α ΄ ΄-- 

γ δευθῃ, ταῦτα καὶ ἐν τῷ λείῳ ποιῇ. 
{ . . 

Υ ε ἂς ΤΩ ζ 

εὔπο τοῦ τράχέος παι- 
“Ὁ . 53 

ἣν δ᾽ αὖ καταῴφρο- 
νήσας τῆς λειότητος θαμινὰ ἀπερείδηται ἐν αὐτῷ, τούτου 
ἔνεκα τοὺς τροχοὺς μεγάλους τῷ λείῳ προστίθεμεν ἵνα 
χάσκειν ἀναγκαζόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν ἀφίη τὸ στόμιον. οἷόν 
τε δὲ καὶ τὸν τραχὺν παντοδαπὸν ποιεῖν καὶ κατειλοῦντα 

6. ἐχίνους (ὐαβίαϊϊο. 

6. τοὺς τροχοὺς] ΒΕΓΘΏρΟΙΒ. σοΙη- 
Ρᾶτανι ΒΥ ΔΗ ΠοΥ τη Οἷδυο ὀϊί8. Ἧϊ 
τροχοὶ ΠΟῸΠ δγαπΐ εὐμεγέθεις 1} ΟἸΏΗΙ 
ἔγθπο, βεα δα α! βαηΐ Ποα Ἰοοο, ἵνα 
χάσκειν ἀναγκαζόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν ὁ 
“ ᾽ , Α ΔΑ 

ἵππος ἀφίῃ τὸ στόμιον 85. 7. Ρο]Ἰυχ 
5. 184: Τοῦ δὲ χαλινοῦ τὰ σιδήρια 
ὑποστόμια, καὶ τῶν ὑποστομίων τὰ μὲν; 
κοῖλα ἐ ἐχῖνοι, τὰ δὲ περιφερὴ καὶ πριο- 
νωτὰ τροχοὶ, τὰ δὲ στερεὰ καὶ 1 προμήκη 

καὶ ἀλλήλοις ἀντεμπλεκόμενα ἐν ἀλύ- 
σεως εἴδει δακτύλιοι [καὶ δάκτυλοι]. 
Ααπηοποῖ ΝΥ ΘΙ βἰκβ τροχοὺς ΠΟῚ 6886 
ΠΘΟΘΕΒΘΙΟ ΒΕΙΓΔ6 τη06ο0 αδηςοα]αῖοβ : 
ΠδΙὴ οὖ ἴῃ ἸΘῪ] ἔγθπο βαηΐ ἢ. 1. Εο- 
ΤΌΠ δ 6 1 Π1511Π0| ΠΟῚ 8]111Π} 6586 Π]18] 
αἴ δα ππι5 605 Παδίσα Ἰατηθδΐ, νΟ] 1165 
ν᾽ 6] σοῦ οἶτοα ἄχθη, πράπθ ΠΙηρτιᾶ 
ΓΟ 6 γ ν ύβιι5 αΌτα ροϑϑιῖ. στόμια 
πριονωτὰ 6Χ ΑΤΙΒίΟΡΠΔΠΘ ΙηθΙιηοΥ ἃν ]ΐ 
Ῥο]υχ το, ρό. 56ΗΝ, 

ὁ δὲ ἕτερος] ϑί ὁ τραχύς. Μαῖθο 
ῬΟΙΙῸΧ οὐπὶ σκληρῷ οοηΐια!5β8 νια6- 
[Γ. [1ὰ οπὶπι 1116 8. 2ο7: Εἰσὶ δὲ 
σκληροὶ χαλινοὶ οἱ ἔχοντες τροχοὺς 
τραχεῖς καὶ ἐχίνους ὀξεῖς. Ῥτδθίθγθα 
116 Πῖο τραχεῖς νἱἀοίτπ ΡΓΤῸ βαρεῖς 
Βουρίαμα ]ερῖββθ. [Ναῆς ταπεινοὺς 
ΡΙῸ τραχεῖς.] [Ιάδτὴ το, 5ύ, σκληροὺς 
καὶ μαλακοὺς χαλινοὺς ν]αεῦυΥ τη8 6 
ἀἸοογθ αοὸθ ΧΘΠΟΡΏΟΗ τραχεῖς καὶ 
λείους. ΑἸΙοααϊη σκληροὺς καὶ ὑγροὺς 
ἀοθθθαΐ ἬἸοθΓθ. Ιάθιῃ Ρο]]υχ 1, 148: 
Τὸ περὶ τὸ γένειον διειρόμενον τρυ: 
τὸ δ᾽ εἰς τὸ στόμα ἐμβαλλόμενον χαλι- 
νὸς, οὗ τὸ μὲν μέσον ἡνίον (Δ!. ἀξόνιονῚ, 
τὸ δὲ περὶ αὐτὸ δακτύλιοι, ἐ ἐχῖνοι, τρίβο- 
λοι, οὕσπερ μασᾶται ὁ ἵππος. Ηδ68Υ- 
ΟΒίαδ: Τρίβολοι, ἀκάνθης εἶδος, ὅθεν καὶ 
τὸ τοῖς ἵπποις ἐν τοῖς χαλινοῖς ἐντιθέμε- 
νον. Ῥουτποηΐ Ὦὶ Δα] [ΓΘ Τα ἈΒΡΘΓ ΙΗ. 
ιν δὶ νἀ παν 'π Θαπ0 068}1 δακτύ- 
λιοι, ἂθ 4α]θα8 ῬοΙΙὰΧ 1, 141: Τὰ δ᾽ 
ἐπανεστηκότα δερμάτια περὶ τὸν ἄξονα 

ΓΑΡΥ] ἐχιτίνους. 

κατὰ τὰ παραξόνια παρατρόχια᾽ οἱ δὲ 
σιδηροῖ κύκλοι, δι ὧν διείρονται αἱ 
ἡνίαι, δακτύλιοι. ΘΟῊΝ, 

τραχυτῆτι ῬΤῸ τραχύτητι 5011081 ΟὉ- 
Βοαιαΐαβ Αγοδάϊο ἤδνῃ. Ρ. 2δ, 0. 
ΟἸΟΟΓΟΌΟΒΟΟ νΟ]. 1, Ῥ. 352.) 11, 648] 
δοοσθηΐι5 ον 6χ 110115 ΑΥΠΟΘΟΤΠ,. 

γ. ἀπερείδηται] ἐπερείδηται ἴ,Θοποἷά- 
γ]α5. (ἰδ υιαγ 46 Βθη8ὰ νοῦ]. Ζεα- 
ὯΠΙ5 (8 Θατι0 ἔγθ 085 του ἀθηΐθ ᾿πΓογργ- 
ἰαῖαγ. Εὖ β8η6 νϑυθιτη καταφρονήσας 
τῆς λειότητος, ὖ ΒΒ] ΘΠΒ 5 ἀφίῃ τὸ στό- 
μιον, ΒΌΒΡΙ ΟΙΟΏΘΤΩ αἋ6 σοῃδαμηδοῖα 661} 
1ῃ στόμιον ἹπΠο τ ὈΘηΐθ 1η]1οϊ αηὖ. [0]- 
1ῸΧ ΠΙἢ1] παροὺ ᾳαοα ἢπο ἴγἢϊ ρο85- 
510, Νδπη 8110 ρουτ!πογα νἹἀθύμν ἸοσαἙ 
5. 207 : Ὅτι τοὺς τραχεῖς χαλινοὺς οὐκ 
ἐῶσιν οἱ ἵπποι κατὰ χώραν, ἀλλὰ μετα- 
βάλλουσιν ἐλπίδι τοῦ πρὸς τὸ ῥᾷον 
μεταστήσειν. Νάιη Πος νἱαἀθίυι 6856 
ἰϑίπα, αποᾶ 5. 148, ἀἰειῖῖ μασᾶσθαι 
τοὺς τριβόλους τοῦ χαλινοῦ καὶ τοὺς 
ἐχίνους καὶ τοὺς δακτυλίους, Ἰἀδπηητι6 
4αοα ἀοβογιθι Χοη. 5.9. ΒΟΉΝ. 

κατειλοῦντα] ῬοΟ]]τΧ 5. 207: Εἰσὶ 
δὲ σκληροὶ χαλινοὶ οἱ ἔχοντες τροχοὺς 
τραχεῖς. [πὰπὸ ταπεινοὺς καὶ ἐχίνους 

ὀξεῖς. ἔστι δὲ καὶ τούτους ἐμπραύνειν 
καταλειοῦντα καὶ κατακηροῦντα. [ηβ15- 

ΠΘΙη ψαγιθίαίθπη ᾿πίθιργαίθβ ΡΟ]]ΟΙΒ 
ΠΟ ΘΧΡΘαΙοΡμΐ, Π1581 ααοα Κα η18 
ΠΟΠΊΡΘΙΆν τ Ἰοσῦτη ΧΟΠΟΡΟΠΙ5 9,9 : 
᾿Εὰν δὲ καὶ τραχὺς ἐμβληθῇ, τῇ χαλα- 
ρότητι τῷ λείῳ δεῖ αὐτὸν ἀφομοιοῦν. 
566 χαλαρότης 116 πὰς ΠΟῚ ΡΘΥ ΙΏΘΓΘ 
νιαούυγ; οδχϊδῦ ΘΠ], Οπὶ ὨΔΌΘΠΙΒ 
πο δα ϑεηριιν ἔγθηττη, αὖ ἀρρᾶτγοῦ 
ΧΟ. το, 16. [η Ρο]]αςα (ὑοητ. (ἀ68- 
ὯΘΓ ΡΙῸ κατακηροῦντα γνΟΪμϊ κατακη- 
λοῦντα ΒΟΙῚΌῚ, πο ΠΪΠῚ15 εϑῦ ροϑί!- 
οατη. Ξ85Ξ1 γαΐ]ο ἀβρειὶ ἔγθῃὶ Ἔπι ] 16 π 6] 
ἰδ ἴῃ γοῦο κατειλοῦντα νέΓ8, 
{π|πὶ οὐΐδτη κατακηροῦντα ῬΤΟὈΑνΘΙ ΓΙ. 
11 ἰᾶαῆα οἰγτοποῦνοϊαΐα δῦ (θὰ 
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, 8 καὶ κατατείνοντα. 
32» 

ἐστων. 
ὅλον ἔχει πρὸς ταῖς γνάθοις" 

8. ὁποῖοι] ΓΛΌτΥΙ ὁπόσοι. 

ΤῊΟ]]] ἱτηρϑοία βΡοῦαΘ ἴγθηὶ ρῥδτύθϑβ 
ΠΕῚῚ ῬΡΟβθΘ νἱἀθηίμγ ἰΘη65. εὖ ΠΠῚΠῈ5 
Ρυαπρθηΐθβ. (ὑοπγα 51 βουρίστα κα- 
τατείνοντα νΕΥα οϑί, εα δϑί ορροβιία 
χαλαρότητι, ἰαωϊέαϊὶ, οἴ ἴῃ νου. κα- 
τειλοῦντα νο]Ϊ καταλειοῦντα ἰαΐθγα ν]46- 
ὕῸ} ποίϊο τΤοΙαχϑηαι, νοὶαῦ ἀγωγεὺς 
καταβεβλημένος αἸοΙΓΡ ο. ὃ, 5,, Ποη 
δα ατιοῦι5 Γὰη15. κατατείνειν τὸν χαλι- 
νὸν, Δα ἀποίππι Ἰηΐθηθτθ, μαροί Ρο]- 
Ἰὰχ 5. 2οῦ. ΙΤΉΊ]6 πη Ἰοοσιτ ἴῃ νἱΐα 
ἩοτηδΙ Ρ]αΐδγομο δαϑβογιρία ο. 147: 
Ρ. ττ88 (ὺ, οα. Υγίι. ΤΡ αὶ, ἘΌῚ εϑβῦ: 
Ὥς τῇ λειότητι τῶν μελῶν τὴν τραχύ- 
τητα τῆς Ψυχῆς καταγγέλλοντας. ἴ70] 
οατὴ Χυ]απᾶγο Ὑ γυθη δΟ ἢ τι5 κατα- 
στέλλοντας, ΒΑΓΠΘ51115 κατακηλοῦντας, 
Ἐγηδβίμιβ καταλεαίνοντας 5011 6 ΠΠ] ΠῚ 
σοπ]θοογαπί. ΘΟῊΝ, Αρπα Ρο]υ- 
σΘῃη δὴ Τοϑεϊ{ππ{π|πΔὶ 6Χ 1ὈΥΤῚ8. κατει- 
λοῦντα. Αποα Χεπορῆομ αἰοίαΓ8 
εγαΐ κατίλλοντα, τιὖ ἐξίλλειν αἰχὶ εη. 
ὅ, τ5., 101 ασυοαπο 1η ἐξειλεῖν ἀαργανα- 
ἴὰπ|, αὖ περιίλλειν Ἰῃ περιειλεῖν εἴ πε- 
ριδεῖν 1ῃ ΟἸΠ 15 δι ἀθίθ τ ΟΥῚτι8, οὖ 
Βο]6ῦ ἔοσιηϑ ὝἽοηϊγαοία ἴθγθ ΒΘΠΊΡΕΥ 
ΔΙΤΟΓΙ Βα σοὶ 40 ΠΌΤΔγ115, αὖ ἴῃ πος 
1050 κατίλλουσαι ἀρᾳα ΗἸρροογαίοιῃ 
ν0]. 1, Ρ. 2τό εα. ΕΤΠΊοΊη8, 46 ὰ0 
ν. Οαϊθη. νο]. 9, Ρ. 268 (17. ραϊΐ. 1, 
Ῥ. 6γ8 5644. [..)ὺ.Ὀ Οὐπηΐῇ. Τη65. 5'ἴε- 
Ῥἤδηι ν. Συνειλέω. (ὑδίθγιαπι δρυᾶ 
ΧΟΠοΡΠοηΐθπὶ οἰϊδτη καὶ [Ο]]ΘΠ 1 ΠΊ 
νἹἀοίαγ. 

8. ὁποῖοι Ρὑτο ὁπόσοι ὟΥ εἰδκῖιι5. [08 
85:11. ΒΟΉΝ. 

ὑγροὶ] Πῆοδιϊο5, Πφοωϊδιίο5, πιοί[68 ; 
σοηΐγα σκληρὸς οδβί αἰγιι5, οὐ͵τι5. Υ[1- 
6Ὁ]1, σ]ΟΌ.} δὲ οὐῦθβ διιηῦ σύμπυκνοι, 
ΘΙΟΙ5 ΠΌΠΟΙ, πος ἰαχθ (χαλαρῶς) 
τηονθηΐασ, αΙἀποιθηΐῦ οὖ οοεϑαηΐ. 
Ιρ886 Χοπορθομ ἱπίογργθίδί αν 5. Το. 
5ΟΗΝ. 

ἔστων] Μα]6 111 ἔστωσαν Ὠϊς εἴ 
Ἰηἴτα 12, 4. Θαρρούντων ε6ξΞῖ 8, 6. 
ΠΕ πετσὶ ΡΟ] τχ 5. 207 : Τοῖς θυ- 

μοειδέσιν οὐκ ἐμβλητέον σκληροὺς χα- 
λινούς" ἀναλαμβάνουσι γὰρ αὐτοὺς εἰς 
τὸ στόμα ὥσπερ ὀβελίσκους, εὐπαγεῖς 
ὄντας" ἀλλὰ ὑγροὺς, ἵνα, οὗ ἂν ὁ ἵππος 
προσάπτηται, τὸ λοιπὸν κάμπτηται, 

ς “ 5 Ἃ 3 ; Ν Ὑ ς Ἁ 

το τι δ᾽ ἂν τος “πὸ Ὁ ὑγροὶ 

τὸν μὲν γὰρ σκληρὸν. πῇ ἂν ὁ ἵππος λάβῃ, 

ὥσπερ καὶ ὀβελίσκον, ὁπό- 

ἔστων] [ΑὉτὶ] ἔστωσαν. 

ὥσπερ ἄλυσις. Οοπέ, ΑὐτΙδηὶ [παϊς. 
6: τό, το, εἴ ΑΈΠ8ΠῚ ΕἸ. ΔΑ. τὸ ὁ. ἢς 
ΨΘΓΌΙΒ ΑΥΤΙΘΩΙ [ΙΟΘ Ὁ] ΘΙ. οΥαΘΟΙ 
Ρατίεβ. συδβαδπ δοουγαία8. ἀθἤηΐγα: 
Οἱ δὲ ἵπποι αὐτοῖσιν οὐ σεσαγμένοι 
εἰσὶν οὐδὲ χαλινοῦνται τοῖσιν Ἕλληνι- 
κοῖσι χαλινοῖσιν ἢ τοῖσι Κελτικοῖσιν 
ἐμφερέως, ἀλλὰ περὶ ἄκρῳ τῷ στόματι 
τοῦ ἵππου ἐν κύκλῳ ἔχουσι δέρμα ὦ ὦὠμο- 
βόϊνον ῥαπτὸν, περιηρτημένον, καὶ ἐν 
τούτῳ χάλκεα κέντρα ἢ “σιδήρεα, οὐ 
κάρτα ὀξέα, ἔσω ἐστραμμένα" τοῖσι δὲ 
πλουσίοισιν ἐλεφάντινα κέντρα ἐστίν" 
(Ηδης τηϑοδίπατη ΑΘ] ΙΔ ητι5. Ὀ6Π6 κη- 
μοὺς κεντρωτοὺς νοσϑῦ ἴῃ δα 115 [πη]- 
Ε15.) ἐν δὲ τῷ στόματι «σίδηρον αὐτοῖ- 
σιν οἱ ἵπποι ἔχουσιν οἱόνπερ ὀβελὸν, 
ἔνθεν ἐξηρτημένοι εἰσὶν αὐτοῖσιν οἱ 
ῥυτῆρες. ἐπεὰν ὧν ἐπαγάγωσι τὸν 
ῥυτῆρα, ὅ ὅ τε ὀβελὸς κρατέει τὸν ἵππον, 
καὶ τὰ κέντρα, οἷα δὴ ἐξ αὐτοῦ ἦρτη- 
μένα, κεντέοντα οὐκ ἐᾷ ἄλλο τι ἢ πεί- 
θεσθαι τῷ ῥυτῆρι. Ηϊς ἸρΊΓαΓ ΟὈΘ] 5 
τῶν τροχῶν ψ᾽οοπὶ σογθυδί, 56 ΠΟΙ 
οὐαί δυμου]αΐιιβ, 566 ΒΟ οὖ ππα8. 
Ιθεῖηά6 οχ ἰοοοὸ Αὐγίϑηὶ ρϑίθί ἔου τη, οὗ 
15115 κημοῦ, 46 410 ϑιρτᾶ εϑύ 6. 5» 2. 
Κημὸς αἸΙΟΙΓαΓ οὐϊατη φιμὸς εἴ πνιγεὺς, 
αὖ 6Χ ν817115 ΡΟΠ]πΟΙΒ, Η συ ΟΠ 8110- 
ΤὌΤΠΘΤΙΘ Ρ,ΑΓΙΩΤΠ ΘΠ ΘΟΤΊΙΤη 10015 60]]101- 
ἴπΓ. Απγίθ Απίῃ. Ρβ]. 6, 212,1, ἡνία 
δή τοι παῖδες---τράγε, φοινικόεντα θέντες 
καὶ λασίῳ φιμὰ περὶ στόματι. Δαβοῃγ- 
105 ϑδερί. 4605, ἴῃ Θαα15. Ὀ6]] Δίου! θτιβ 
Βαδεῖ φιμοὺς μυκτηροκόμποις πνεύμασι 
πληρουμένους. ῬΟΙ]ῸΧ 1Ο, δύ, φιμοὺς 
αὐλωτοὺς ἸηΓοΥΡτείδιΓ αἸοΐοϑ διὰ τὸ 
ἔχειν κώδωνας προσηρτημένους, οἷς 
ἐγχρεμετίζοντες οἱ ἵπποι ἦχον ἐποίουν 
προσόμοιον αὐλῷ. ΑΘΒΟΠΥ] Ἰοσατη 
Τεϑρι οι, αὖ Η οβγοθηιβ ἴῃ ν. αὐλωτοὶ, 
ααδπὶ ροβυι Εὐπβίδίῃτιβ δα 1]. Σ, 14: 
Πώλους ζυγηφόρους φιμοῖσιν ΕΥΧΕΕ 
τοῖσιν ἐστομωμένους. ὕπαθ ἀρρᾶγεῖ 
1ΒῸᾺΠῚ κημοῦ ΟἸΠῚ ΔΡΡΘΠΒ15 {ΠΠ|1Πηπᾶ- 
θ0]18, σπ18}18 6χ 805 ρεπαεηία σ- 
ταῦ ὈΘ]]αὔογεβ ΑΘβοΏΥ}} εὐ ἈΠαβαβ 1π 
ὑτᾶροθαϊα Θοσ ΠΟ Ί]η6, ρου 1 ππῖε86 δα 
Εα.08 Ἰασ8165 δῦ οὐσγπ! 6116 1ππο- 
[ο5. 5ΟΗΝ. 

ὁπόθεν ἄν τις λάβῃ, ὅλον αἴρει] Οὐ εβί 



ΠΆΡΕ Χ: 1τ 

ο θεν ἂν τις λάβῃ, ὅλον αἴρει. 
ε πὰ [χέ οι. ὦ 

Ὁ δὲ ἐτερος ὥσπερ ἡ ἅλυσις 
΄ ἃ Ἅ. Ὁ). 5) » ΄ “- ’ὔ 3) 

ποιεῖ" Ὁ γὰρ ἂν ἐχῃῇ τις αὑτοῦ, τοῦτο μόνον ἄκαμπτον 
ένει, τὸ δὲ ἄλλο ἀπήρτηται. τὸ δὲ φεῦγον ἐν τῷ στό- 

᾿" ἢ ᾿ς όψων Ἢ ὔ » Ἢ Ἵ 3 ΗΝ “ ᾽7ὔ γ Ν τ , 

ματι ἀεὶ θηρεύων ἀφίησιν ἀπὸ τῶν γναθων τὸ στομιον᾽" 
’,ὔ “ἤ Ν ε δ ’, » χω Ε , ,ὔ 

τούτου ἔνεκα καὶ οἱ κατὰ μέσον ἐκ τῶν ἀξόνων δακτύλιοι 

9. ἅλυσις] [0τὶ ἄλυσις. 

Θἢ 66 56η8 4} αὖ δηίθηαγθ 16 ργῸ- 
νεγῦ6 ἄκρον λάβε καὶ μέσον ἕξεις, τη] 
ΘΧΡΙΙαθμό ΡΔΓ 168 μδΓΟΘΙΠἸΟΡΥΔΡΠ6Β. 
Ῥγοηαβ βοιμϊοηιοηέ ἰ6 δοιιΐΐ οἱ ἐμώ ἐϊθη- 
αγαϑβ ἴθ πυϊϊοιι. δὲ ἔμ ρϑιὼ βαϊβιγ ππ|6 
οαϊτγόγιϊίδ, ἐν οπἰδυογαδ ἰοιί ἰ6 γεοϑίο. 
1,68 ΟσσδβΊ0Π8 Οἱ 66 τηοΐ ροαὖ 5᾽80ρ]1- 
4ΌΕΓ βοηΐ ᾿πῆπ|ε5. ΟΕ. 

9. ἄλυσις) ϑερπαπυβ οὐτὴ [,60η- 
οΙανιο ἅλυσις 5οΥρβοσαηί. ἔχ ἔὰὺ- 
βίδί πιο δατηοποῦ θρῃδηὶ 65. ἅλυ- 
σιν, ΟαὔΘΏ8ΠῚ, ΒΟΙΊΡ51556 νϑΐθυθβ, ἄλυσιν 
ΘΟὨΐΓᾶ ΟἸΠῚ ΘΠ] ΟἸΧΊ556 ΡΙῸ ἀλυσμῷ. 
ΤΑΥΤΊ ΒΟΥΙΡῚΪ οὐ δα ποὴ σοπδβίδηϊ 1Π 
Βουϊρίαστα νοραθι]. 5Ο ΗΝ, 

ἀπήρτηται) [απ ροηαοί. ΑΥ ΕἸ Κι π5 
Ἰῃτογργοίδίαν οἰαῤιέων, αδογτγαΐ, οὐ Ρα- 
ἰαῦ οἴϊατη φεύγει Ἃ10] ΡΟ586 οτπῈ Χο- 
ΠΟΡΠοηΐα εὖ κάμπτεται σππΊ ΡΟ] (6, 
5ΟΗΝ, 

ἀφίησιν ἀπὸ τῶν γνάθων τὸ στόμιον] 
5). 7. 6ϑὕ ἀναγκαζόμενος ὑπὸ τῶν μεγά- 
λων τροχῶν ἀφίῃ τὸ στόμιον. [Ιἄφτὴ 
τηθπηογδΐ στόμιον ο.0, 7, ε[9. Ροβίε- 
ΤΊΟΥΘ ἰοςο αἸοιαγ : Ὅσον δεῖ ἀπέχειν 
τὸν χαλινὸν τῶν γνάθων. ὁ μὲν γὰρ 
ἄγαν πρὸς αὐταῖς τυλοῖ τὸ στόμα, ὥστε 
ἀναίσθητον εἶναι, ὁ δὲ ἄγαν εἰς ἄκρον 
τὸ στόμα καθιέμενος ἐξουσίαν παρέχει 
συνδάκνοντι τὸ στόμιον μὴ πείθεσθαι. 
Τηΐτα 8. τό, εβῦ : Ἢν δέ τις αὐτῷ δῷ 
τὸν χαλινὸν---διὰ τὴν χαλαρότητα τοῦ 
στομίου. πῆ ΔΡΡΑγδθγθ νἸἀβἴιγ πρὸς 
ταῖς γνάθοις τὸν χαλινὸν νΕ] τὸ στόμιον 
6586. αἸοἱ, ΟἸΠῚ 1Π ΒΠΡΘΙΟΥΘΙΩ ΤἹΟΐτι5 
Ῥαγΐθτη τοίγασίη στόμιον ἰδηοία . 
εἰς ἄκρον τὸ στόμα νεΥϑιι5 ἰαῦτα α6- 
Ταϊββατη στόμιον 180 ἸΟΠΡΊιι5 ἃ γνά- 
θοις, ατᾶ5 Ὀποοαβ ᾿ηἰεγργθίδίιν ΝΥ 615- 
Κιαβ, τεοθαϊς. Ρυϑεῖθυ. στόμια ῬΟΙ]ΙῸΧ 
10, 5ύ, τηδπιοσαῦ στομίδας καὶ ὑπο- 
στόμια᾽ 1, 184, ὑποστομίων ΡδΥΐα8 
ἔδοὶθ βομῖποβ οὺ τροχούς. ἘατΙρΙ 68 
Η!ΡΡΟΙ]. 1222: Αἱ δ᾽ ἐνδακοῦσαι στό- 
μία πυριγενῆ γνάθοις ἀ6 οἴ ΓΑ.15 6418. 
Αδβοῆ. Ξορί. 2οϑ : Ἱππικῶν τ᾽ ἀὔπνων 
[τ᾿ ἄπυον] πηδαλίων διὰ στόμα [δία στό- 
μια] πυριγενετᾶν χαλινῶν. ΒΟῊΝ, 

ἐκ τῶν ἀξόνων---κρεμάννυνται ὟΥ ε15- 
Κι ἄξονας 6586 δἷΐ, ατι86 4110 ΠΟΠΊΙΏ8 
στόμια νοΟοΠΌΠ οὗ νοσα τροχῶν οἷ ἐχί- 
νων βββϑϑθηΐ ᾶχθβ. [08 1ῇ οασιτι ἄξονες 
βαηΐ τὰ ξύλα τὰ τοὺς τροχοὺς φέροντα, 
τὸ αἱ Ηδβϑυοῆμαβ. ΘΓ ΘΗΪΠῚ 
Ὑ εἰβκίῃβ ϑομβοῆεσγαμη, αὶ στόμιον 
[ουσαιη θη πῇ ἘΠῚΠῚ χαλινοῦ 6556 66η- 
βεΐῖ, δβϑπιὶ 80 }]1οοῦ ἔγθηὶ ρϑγίθπΊ, 4186 
ΟΥῚ ᾿ἰπβούθηᾶα οοηϑβίαγοί [δα ΠΊ ΘΠ 15 
ἀσοθιβ δηθὰ ᾿πΐοῦ 856. σΟΉΠΟχιβ, πὸ 
ἤρου ροββϑηῦ, βισπΐ Ποάϊθητθ ν]ᾶθ- 
τητι5. Εδγγατηθηΐατση απο] θὲ ΡῈ 56 
6588 στόμιον, οὗ 515 ἄπο στόμια ἴδορΓα 
χαλινόν. Αααϊ Δ εἰβκίαβ αὐγαπηατῖια 
ΘΏΒΔΙΏ Ρ6Ὶ ΟΥ̓ΙΟ πὶ ρογογαύαπι 8η- 
ΠῚ ΠΟῚ ΤΠΟ1Π15 νἹ 6 ΥἹ 1 [1856 1η- 
βουίδτῃ, αὖ οθχίγθτηδ μαῦίθ ᾿ηΐΓὰ Δ Πητι- 
Ἰὰτὰ 1η Ἰαΐαπη οἴιδα (συεγηϊοέθ!) Ἰδᾶχα 
Βεαογογοί, τὰ αὖ οἰγοα Β1Πὶ ΔΧΘΙΠ 
ἴΔ6118 νουτουθηΐασ. ΕἸΓΙΠΔΙΙ δῦ ΒΌΔΠῚ 
σΟΠἤθοῦαγαμη ἰοὺ ΡΟ] Ο18 5. 148: 
Χαλινοῦ τὸ μὲν μέσον ἡνίον, τὸ δὲ περὶ 
αὐτὸ δακτύλιοι, ἐχῖνοι, τρίβολοι. αι 
γερὰ 15 δα δα085 ᾿ρ8]65 Ταίεγγα νἹ- 
αἀεαγσ. ὥρα τὰ ποπάπιπιὶ 1Π}6]]0Ὸ 
ἀποιηοῆο οἱ δακτύλιοι, 405 ῬοΟΪΠΧ 
5. 184, τὰ στερεὰ καὶ προμήκη καὶ 
ἀλλήλοις ἀντεμπλεκόμενα ἐν ἁλύσεως 
εἴδει αἸοϊξ, οἱ ΧΘΠΟΡμΟη 6Χχ {Π6 ΠῚ τηθ- 
Ἃ115 δχῖθβ ρεπάρθγθ αἱΐ, οπὶ 1050 
ἔγθηο ἔπϑυϊηῦ οΟμ] απο. Ἦοβ. αππὴ 
δα ᾿ησαα οὖ ἀθηςθιι8 ΔΥΓΙΡΙΘΉ 5 
4αδ81 τηδηα!ϊΐ, (μασᾶται) το Πτη {(χα- 
λινὸν) ν6] τὸ στόμιον ἃ γνάθοις ΥΤθ6668- 
5586. δύσι ΧΟΠΟΡΠΟΠΙΒ ΠΔΡΓΑΌΙΟ. 
Θσᾶγθ 88115 Τηαρο ᾿πίθυνα!]ο ἀἜρ6η- 
α1556 Ἰαχὶ οἱ ἩΡΘΥῚ νἹἀθπθαγ 80 δᾶ 
Ρατίθ ἀξόνων σιδτη ΧΘΠΟΡΠΟΗ ψΕΥΌ]8 
κατὰ τὸ μέσον ἀεβιΙσῃαί. [ΙΟΟὰ8 15 
ἀοθεοῦ θθ86. ἃ τηρῆϊα στομίου ρΡατΐίθ 
αἸνθύβιβ, οὖ τόρ δῦθβϑθ ἃ ἢπθ 
στομίου υἴτοημιθ, 46 ΠΔ ἀξόνων πο- 
ΤΏΠΘ. ἸΠ’6]Π10Ἱ ΒΌΒΡΙΓΟΥ. (ὑὐοπηραταῦ 
Βοιθηρεγιιβ οὰπὶ δακτυλίοις ρστδθοὶ 
ἔγθηὶ ἐλπαΐ ϑηιαϊΐ ομαῖη τη ἐδθ τρϑθὲ 
ΟΥ Ποίϊϊοιν ρατέ 9} οἵ" δϊέ5, οαἰϊεα ἃ 
»ίαψον, τυἱέϊ, τυὐϊοί, ἐδ ἤοΥδο ρίαψίηρ 
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κρεμάννυνται, ὅπως τούτους διώκων τῇ τε γλώττῃ καὶ 
[ ι 

΄σ- 3 “ » ἴω ἴω 3 ’ Ν δὰ ΄ὔ 

τοῖς οδοῦσιν ἀμελῇ τοῦ ἀναλαμβανειν πρὸς τὰς γνάθους 

τὸν χαλινόν. εἰ δέ τις ἀγνοεῖ τί τὸ ὑγρὸν τοῦ χαλινοῦ 
καὶ τί τὸ σκληρὸν, γράψομεν καὶ τοῦτο. ὑγρὸν μὲν γάρ 
ἐστιν ὅταν οἱ ἄξονες εὐρείας καὶ λείας ἔχωσι τὰς συμ- 
βολὰς ὡς ῥᾳδίως ἀαμτ τοί πς καὶ πάντα δὲ ὁπόσα 
περιτίθεται περὶ τοὺς ἄξονας, ἣν εὐρύστομα ἢ καὶ μὴ 
σύμπυκνα, ὑγρότερά ἐστιν. ἢν δὲ χαλεπῶς ἕκαστα τοῦ 
χαλινοῦ διατρέχῃ καὶ συνθέῃ, τοῦτ᾽ ἐστὶ σκληρὸν εἶναι. 
ὁποῖος δ᾽ ἂν τις ἢ, τούτῳ τάδε γε πάντα ταὐτὰ ποιητέον, 
ἦνπερ γε βούληται ἀποδείξασθαι τὸν ἵππον οἷόνπερ 
εἴρηται. ἀνακρουστέον μὲν τὸ στόμα τοῦ ἵππου οὔτε 
ἄγαν χαλεπῶς ὥστε ἐκνεύειν, οὔτε ἄγαν ἡσύχως ὡς μὴ 
αἰσθάνεσθαι. ἐπειδὰν δὲ ἀνακρουόμενος αἴρῃ τὸν αὐχένα, 

δοτέον εὐθὺς τὸν χαλινόν. καὶ τἄλλα δὲ δεῖ, ὥσπερ οὐ 
παυόμεθα λέγοντες, ἐν ᾧ ἂν καλῶς ὑπηρετῇ, χαριζέσθαι 
τῷ ἵππῳ. καὶ ὅταν δ᾽ αἴσθηται ἡδόμενον τὸν ἵππον τῇ 
τε ὑψαυχενίᾳ καὶ τῇ χαλαρότητι, ἐν τούτῳ οὐδὲν δεῖ 

ΤΟ. ὡς ΡΟ]]χ. [1011 ὥσπερ. 
ταὐτὰ ΥΘΕΙΒΚΙαΒ. [1011 ταῦτα. 

εὐλέ , 5 ἐοησιθ απαᾶὶ τοϊίηρ ἐξ αδοιιί, 
κζϑορβ ἠδ πιο, ηιοῖϊδέ απαὰὶ 7γοδῆ. 
5ΟΗΝ, Πίιης 1Π1 δακτύλιοι ἴῃ αθο- 
Ροη. Τό. 1,11, αΙσΠΓῸΓ σιελιστήρια: 
Τὸν χαλινὸν πρὸς τῇ φάτνῃ κρεμαστέον, 
ἵνα ψαύων συνεθίζηται καὶ μὴ εὐλαβῆη- 
ται τὸν ἀπὸ τῶν σιελιστηρίων ψόφον. 
ΟΕ. [ΙὨνογΏ]Ζ}1 ἀ(6 ἴγθῃ!β ΘΟτη- 
τηθηΐδίϊοπθα οὐ Μοηίείαϊς. Απίϊα. 
ΘΌΡΡΙειη, νο]. 4, Ρ. 24 οἷδαί “4ς00- 
8118, 4] οἰδτη 1Π]ΒΡΊΠΘΙΩ [ΠΘΠΟΤΙΊΠΠ 
1η616 ΥΘρΘΙΙΠΐ, 

1ο. εὐρείας) ῬΟΙΠῸΧ 5. 2ο8 : Ὑγροὶ 
δὲ [χαλινοὶ] οἱ εὐρείας καὶ λείας ἔχον- 
τες τὰς συμβολὰς, ὡς ῥᾳδίως κάμπτε- 
σθαι" καὶ πάντα ὅσα περιτίθεται περὶ 
τὸ στόμα, εὐρύστομα καὶ οὐ σύμπυκνα. 
5ΟΗΝ 

περὶ τοὺς ἄξονας] Μαῖο Ῥο]Ιυχ περὶ 
τὸ στόμα ΘΧΟΘΙΓΡΒΙῦ. σύμπυκνα ΤΩ 8 
Τροία αθηδα νου δηῃποίδί ΥΥ ο Β]ς 1115, 
οὑπὶ 5:η Ρροΐα5 ἀηδία, αγοία, μὴ 
σύμπυκνα, ἰαῶα. διιρογεδῦ νοσᾶθα- 
Ἰὰτη εὐρύστομα, απο, ααδηηιιαπ) ἃ 
ῬοΟΙΙαοθ οἴϊαπὶ δχοθυρύμ πη, ΓΩ]Π1ΠῚΘ 
ἰδιηθη χα ὶ σοηνθηϊ, Θιδγο (ὉΏΓ. 
(οβῃοιαβ εὐρύτερα Οοοπ]θοῖϊύ 50 γ106η- 

11. συνθέῃ ὟΝ οἰδίζ᾽᾿ὰ58. ΓΑὈΥῚ συνθῇ. 
12. ὑψαυχενίᾳ) ΤΑΌτΤΙ ὑψηλαυχενίᾳ. 

ἄστη, απο πο αἸΒρ]]οεί, οί εϑύ α16- 
{τὴ ΡΤῸ εὐρείας τὰς συμβολὰς ἔχοντα. 
5ΟΗΝ. Εὐρύστομα, 41] περιτίθεται. 

11. διατρέχῃ καὶ συνθέη) ἴπ ἴτ6Πο 
ἴθυυθο Ῥ]σγο5 βιηῦ Δ. (1111, 4] 51 Π1- 
ΤῊβ δοίθ απο απ οα]ογ απο! 
Ῥ]ΙοΘη αν οὖ στρ οθηΐ, γοπατη 1Ρ- 
8ιτη ἀαΤτη, σκληρὸν, ἀἸΟΙΓ, οὗ τη 6Π|- 
Ῥτὰ 6]15 απηΠοα]οΥ διατρέχειν καὶ συν- 
θεῖν. ΒΟΉΝ. 

ἀποδείξασθαι] ΡΙαίο 1μ6νσ΄. 6. ΡῬ. "82 
Ὁ: Νύμφην χρὴ διανοεῖσθαι καὶ νυμ- 
φίον ὡς ὅτι καλλίστους καὶ ἀρίστους 
εἰς δύναμιν ἀποδειξομένους παῖδας τῇ 
πόλει. 

12. ἀνακρουστέον ῬΟ]ΪῸΧ 5. 211, 
ἀνάκρουε τῷ χαλινῷ 46 δεητο 84 ροτη- 
Ρδιῃ ἰάοποο ἀδαγραί. 5ΟΗΝ. 

ὥστε ἐκνεύειν Ἰάθτη βρη] ῆςδῦ αυορά 

Ὁ. 5» 4, πάντα γὰρ ὅσα ἂν δύσκολ᾽ ἢ 
περὶ τὸ πρόσωπον, ὁ ἵππος ἐκνεύειν 
πέφυκεν ἄνω. ΒΟῊΝ, 

δοτέον] ῬοΟΙΙυχ 1. ο. ἐνδίδου αὐτῷ τὸ 
στόμιον" οἷ 8. 208, καὶ ἐνδίδου τὸν χα- 
λινόν. ΒΟῊΝ, 

12. ὑψαυχενίᾳ]) παπαϊύαπι νοοᾶθα- 
Ἰὰπὶ βοάθῃη οὐτοσθ ᾿Π]αύπιπὶ α0 1ῃ 
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χαλεπὸν προσφέρειν ὡς πονεῖν ἀναγκάζοντα, ἀλλὰ θω- 
πεύειν ὡς παύσασθαι βουλόμενον" οὕτω γὰρ μάλιστα 

Τ4 θαρρῶν πρόεισιν εἰς τὴν ταχεῖαν ἱππασίαν. ὡς δὲ καὶ 
τῷ ταχὺ θεῖν ἵππος ἥδεται τεκμήριον" ἐκφυγὼν γὰρ 
οὐδεὶς βάδην πορεύεται, ἀλλὰ θεῖ. τούτῳ γὰρ πέφυκεν 
ἥδεσθαι, ἢν μή τις πλεῖον τοῦ καιροῦ θεῖν ἀναγκαζῇῃ: 
: ; ΝΗ ον δὴν ΨΚ ὺ ῸΣ ΠῈΣ ἐπ Σ, 
ὑπερβάλλον δὲ τὸν καιρὸν οὐδὲν τῶν πάντων ἡδὺ οὔτε 

Ι ὅ ἵππῳ οὔτε ἀνθρώπῳ. ὅταν 7ε μὴν εἰς τὸ ἱππάζεσθαι 
μετὰ τοῦ κυδροῦ ἀφιγμένος ἢ. εἰθισμένος μὲν δήπου ἡμῖν 
ἣν ἐν τῇ πρώτῃ ἱππασίᾳ ἐκ τῶν στροφῶν εἰς τὸ θᾶττον 
ὁρμᾶσθαι. ἣν δέ τις τοῦτο μεμαθηκότος αὐτοῦ ἅμα ἀντι- 
λαμβάνηταί τε τῷ χαλινῷ καὶ σημήνῃ τῶν ὁρμητηρίων 
τι, οὕτως ὕπο μέν τοῦ χαλινοῦ πιεσθεὶς, ὑπο δὲ τοῦ ὁρμᾶν 
σημανθῆναι ἐγείρεται, καὶ προβάλλεται μὲν τὰ στέρνα, 
αἴρει δὲ ἀνωτέρω τὰ σκέλη ὀργιζόμενος, οὐ μέντοι ὑγρά 
γε οὐ γὰρ μάλα ὕταν λυπῶνται ὑγροῖς τοῖς σκέλεσιν 

ΓΑΡΤῚ οὐδέ. 14. πλεῖον) [ΔΡΥ] πλείω. οὐδὲν ῥοΡΒαΠαΒ. τῶν--- 
ἡδὺ (ὑαδία]1ο. [101] τὸ---ἥδιον. [5. τοῦτο Α. τοῦτο μὲν ἴ,. οὕτως 
Οὐτεταβ. [ΓΔΡΥ] τούτῳ. πιεσθεὶς Τ,ΘοΠοΙανα5. [ΓΑΡΥῚ πεισθείς. μάλα 
Οὐτετῖαβ. [ΓΤ] μᾶλλον. ὑγροῖς Βγοάδοιβ. [ΔΡ011 ὑγρῶς. 

ΘΊΘΡΒ. ΠΉΘΕ. ὑψηλαύχην εἰ ὑψηλαυ- 
χενία, ἰδ πα πη ἃ ΡΟ]]ο6. ΡοβἸ ἔτη, 
αι1 ὑψαύχην εἰ ὑψαυχενεῖν 2, 
ποίαν! α. Πιπαογῆμ. 

14. ὑπερβάλλον τὸν καιρὸν οὐδὲν--- 
ἡδὺ] Επν. Με. τ28 : Τὰ δ᾽ ὑπερβάλ- 
λοντ᾽ οὐδένα καιρὸν δύναται θνατοῖς. 

οὐδὲν τῶν πάντων] Ρ5. ΠεΙηοϑῖῃ. Ρ. 
151,6: Οὐκ ὀλίγων ὄντων ἁμαρτημά- 
των, --οὐδέν ἐστι τῶν πάντων δυσκο- 
λώτερον. ΟΒΕΉ. 

15. ἱππάζεσθαι μετὰ τοῦ κυδροῦ] 
Ογν. 8,2, 22: Κτᾶσθαί τε πλεῖστα σὺν 
τῷ δικαίῳ “χρῆσθαί τε πλείστοις σὺν 
τῷ καλῷ. ΟὔΒΕΗ. Αμπ8Ὀ. 2, ὅεετϑ8:-: 
Σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ᾧετο δεῖν 
τούτων τυγχάνειν. 

εἰθισμένος ἡμῖν ἦν] Βοβριοῖς 88 
Ῥγαθοερίαχη 7. 17. ΒΟΉΝ. 

ὁρμητηρίων] ϑῖρτπιο δ]ΐψαο, απο δὰ 
ΟΌΓΒΌΓΠΩ ᾿ΠΟΙΓΑΤῚ 5ο]οῖ. ῬΟ]ΠτΧ 5. 210, 
ἘὈῚ 46 κλωγμῷ εὖ ῥοίζῳ ἰτααϊ : Ταῦτα 
δὲ καὶ ὁρμητήρια σημεῖα ὀνομάζεται. 
Τάύστν 5: 211. ἦἤ6 θαᾳῦο δὰ ΡΟΠΊρΆ Πα 
Ἰάοῃθο : Ἐξέγειρε δὲ αὐτὸν τοῖς ὁρμη- 
τηρίοις σημείοις καὶ ἀνάκρουε τῷ χα- 
λινῷ. ΘΟῊΝ, 

πιεσθεὶς] Ηος ΘοΠΠηε ΤΑΓΟΠΘΙΩ 
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ΟΟΠΕΓΑΥΙΔΙΏ τῷ ὁρμητηρίῳ σημείῳ. 
Ιδααθ εχ υἱτοηιια τηοῖτι σΟΠΈΓΔΙΙΟ 
Β101 ΕΠΠΟἸΓαΥ 1116 ἰουῦμ5 τηοΐβ πομ- 
πικὸς, ἀθθῖη αῇδοίαθαϊς βουρίοσυ ἴῃ 
ΘΕαὸ πομπικῷ.ς. Εαασθβ θη ΠῚ 
ἸπΒΙοίαγ ἔγαπο, (ἀντιλαμβάνηται τῷ 
χαλινῷ Θ61165) 5ΒΙτηὰ]ατιθ κλωγμῷ νΕ] 
8110 ὁρμητηρίῳ 84 σαΓϑαχη ἸΠΟΙ ΑΓΠΓ, 
τιπ| Ηἰ ᾿βίπα, αποα παιταῦ ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 
προβάλλεται εὖ οσοἴ. [ΙσἸίογ πηι δ. 0} 8 
ἸονΊββιπηα ΨΕΓΌΙ ὁρμᾶν 1ῃ ὁρμῶν. εἴ 
ὑγδηβροβιίο 60 σεῦ ροβύ σημανθῆ- 
ναι ἸοσιΠ ΒΆΠΆΞΒ6. ΤΩ νθοῦ. Βε- 
ΤΘΉΘΘΓΙΙΒ ΔΠΙτηδἀγουίῦ πππο Θααὶ 1η- 
ΘΘββιπ ΒΌΡΟΙΙθηΐθη (181115 {᾿ μηΐοιι, 
ΒΥ Δ Πη8 ρίξη ἰοφοίθου νοοδυ]. 
ΒΟΉΝ. Οαὶ βοτρεῖς ὑπὸ τοῦ ση- 
μανθῆναι ὁρμῶν ἐγείρεται. ὅεα Ἰΐᾶ 
ΘΟΥΓΙΟΊΓΟΥ ΒΟΙΙΡΙΟΥΙΒ ΟΥ̓ΔΙΙΟ ρδα]]ὸ 
ΠΘΡΟΊΙΟΘΏΤΙΟΥ, 

οὐ γὰρ μᾶλλον] Πιορθπάαμη οὐ γὰρ 
μάλα, τὖ 2,1τό: Αἱ κνῆμαι οὐ μάλα 
αὔξονται. Αρυᾶ Χεη. Ογγ. 8, 2. 46, 
δίοθδει ΕἸ. 95, 32, 1101] ἀθίογίοτας 
αὐτίκα μᾶλλον ρῖῸ μάλα. ΟΚΒΆ. 
ΑἸ] δα Απδῦ. 7. 6,42. Ηϊς οὐ μάλα 
ΒΘΑΌΙΕΓ ΓΙ, 1, ἈΌΪ μάλλα ἴ,. 

Ν 
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Ψ “ δ 7 “- 

τό ἵπποι χρῶνται. ἢν δέ τις οὕτως ἀνεζωπυρημένῳ αὐτῷ 
δῷ τὸν χαλινὸν; ἐνταῦθ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς τῷ διὰ τὴ ὅ χάλινον, ἐνταῦ ὑῷ ἡδονῆς τῷ διὰ τὴν χαλα- 
ρότητα τοῦ στομίου λελύσθαι νομίζειν, κυδρῷ μεν τῷ 
σχήματι, ὑγροῖν δὲ τοῖν σκελοῖν γαυριώμενος φέρεται, 
παντάπασιν ἐκμιμούμενος τὸν πρὸς ἵππους καλλωπισμόν. 

17 καὶ οἱ θεώμενοι τὸν ἵππον τοιοῦτον ἀποκαλοῦσιν ἐλευθέ- 
- 4 ΕῚ ἣΝ Ν “- 

ριον τε καὶ ἐθελουργὸν καὶ ἱππαστὴν καὶ θυμοειδῆ καὶ 
ἈΝ Ν «“ « ᾽ὔ Α σι “΄“. 

σοβαρὸν καὶ ἅμα ἡδὺν τε καὶ γοργὸν ἰδεῖν. καὶ ταῦτα 
Ἁ δ Ἃὃ ’ 9 ’ [4 7 ΕΝ 

μὲν δη, ἣν τούτων τις ἐπιθυμήσῃ, μέχρι τούτων ἡμῖν 
γεγράφθω. 

ΚΕΦ, [ΙΔ. 

ἪἫ ’, Ἵ, “ Ν ΄“ Ν Ν 
ν δὲ τις ἀρα βουλ αἱ Ι Ε δὲ τις ἀρ β ηθῃ καὶ πομπικῷ καὶ μετεώρῳ καὶ 

λαμπρῷ ἵππῷ χρήσασθαι, οὐ μάλα μέν τὰ τοιαῦτα ἐκ 
ὴ ο , 3 Χ ΤΟΝ ΜΖ 5. δ δ ν 

παντὸς ἵππου γίγνεται, ἀλλὰ δεῖ ὑπάρξαι αὐτῷ καὶ τὴν 
Ν , Ν Ν - 3, 5 Ἅ 

2 ψυχὴν μεγαλόφρονα καὶ τὸ σῶμα εὔρωστον. οὐ μέντοι 
“4 ͵ , Χ Ν ΄ ἈΠ 5. Ἀ 

γε οἷονταί τινες τὸν τὰ σκέλη ὑγρὰ ἐχοντὰα καὶ τὸ 
“ “, ή 3 “ 2 Ἃ 93 Ἁ “- 

σῶμα αἰρειν δυνήσεσθαι, οὐχ οὕτως ἔχει ἀλλὰ μᾶλλον 
ἃ Ἃ Ν 3 “ ς ’ - . “᾿ 

ὃς ἂν τὴν ὀσφῦν ὑγρὰν τε καὶ βραχεῖαν καὶ ἰσχυρὰν ἐχῇ. 
Ν » Χ 3 5. ΠΝ ᾽ 3 95. ω| ἃ ᾽ Ἁ 

καὶ οὐ τὴν κατ᾽ οὐρὰν λέγομεν, ἀλλ᾽ ἢ πέφυκε μεταξὺ 

17. γοργὸν (ὐαδίαο. [ΓΔ γὶ ἅμα γοργόν. 

16. τὸν χαλινὸν] [{8 5. 12, Εἴ 6. 11; 
2. ΒΟΉΝ, ΑΙ θηΐπ χαλινόν. 

τῷ ---νομίζειν! ἰλυτᾶμη ΟΓΔΙΙΟΠΘΠῚ 
ΠΘΠΊΟ ᾿ηἰθιργθίαμη ἃρπουϊῦ, 181 ααοα 
Βτοάδοιιβ νομίζει βου θοπάπιτη ΠΟ0Πη]6- 
οἷ᾽, ϑεα τί τῷ ῥΡΙδπβ δἰιθηατη Πί ἃ 
αποίαγτα νϑιθοιιπι ; ὅπὸ δα ϊ 6 Πὴ 
Β. ]αῖο ΓᾺ8]11ὴ κα δ 5ΟΗΝ, θο- 
{15 Οὐγοιῖαθ : Ο᾽ εϑι-ἃ-αἴτθ, ὑφ᾽ ἡδο- 
νῆς διὰ τὸ νομίζειν. 

γαυριώμενος  ῬΟΙΠ]ῸΧ 5. 104, γαῦρος, 
γαυρούμενος, γαυριώμενος βτηαὶ Ρο- 
Β10, οἵ 5. 216, γαυρίαμα οἷ γαυριᾶν, 

8. 105. γοργούμενος Ὠα οί, απο οϑΐ 
ΒΌΡΓΑ 5.4. ΞΘΟΤΗ͂Ν, ΑἸιὰ ἀ6 Πἰδβ νο- 
σΔΌα]15 ν. ἴῃ 68. ϑίθρῃδηῖ. 

πρὸς ἵππους (ὐοπί. δα 5.4. ΞΟΗΝ,. 
17. ἐλευθέριον] ῬΟΙ]]ῸΧ 5. 104, Ρᾶτ- 

{πὴ Ὑ]Π1086 ἐλεύθερος, ἐλευθερουργὸς, 
ἱππαστὴς, δ 5. Τ05. σοβαρός. 

Ι. μεγαλόφρονα] ῬΟΙ]ΊὰΧ 5. 211: Ὃ 
πομπικὸς ἵππος ἐχέτω ψυχὴν μεγαλό- 
ῴρονα, σῶμα εὔρωστον, ὀσφὺν ὑγρὰν 

καὶ βραχεῖαν καὶ ἰσχυρὰν οὐ τὴν κατ᾽ 
οὐρὰν, ἀλλὰ τὴν μεταξὺ τῶν πλευρῶν 
καὶ τῶν ἰσχίων, ὡς δύνασθαι ὑποτιθέναι 
τὰ ὀπίσθια σκέλη ὑπὸ τὰ ἐμπρόσθια. 
5ΟΗΝ,. Τὰ το, μετέωρος, πομπικός. 
Βου]ό “᾿ Δογοροίο α᾽ Αἰἠιδη!θ5 νο]. 2, Ὁ. 
1Ιύο: “1,8 ἴτοὰρ6 (ἢ πομπῇ πα πθς 
ναϊκῇ, ἀΘ ηαὰὰ ν. δα ΗΙρρδτγοῆ. 2, 2) 
ΒἌΥΔΠΟΘ 811 σα]ορ, ρδ1 τὰ τηοᾶνθ- 
πιθηΐ ρ]οῖπ αἰ ΘηΒθι 016, Πη815 αἰ ὍὯΠ6 
ΔΠ16 τοίη οὐ 4] π᾿ ἃ τίη αἾππρέ- 
ἰὰθαχ. [658 οἰιθνδιιχ βϑιῃ ]θηῦ ρ810- 
ΡΟ 5} ρῖαθθ, οὰ ρ]υϊδί 886. σα ΥοΙ 
σιδοϊθαβθιηθηΐ. ἣΓ] 1 οη νϑαῦ ἀπ ἀ6- 
βου] ροη, Θχϑοῖθ ἀὰ οἶθναὶ ἀὰ Ῥαιέ- 
ὯΟΏ, 4α Ὁ 1158 18 ΟὨΖίδηηθ ΟἤΔΡΙγ6 
ἀὰα ἰγαϊιό ἀ’ ἐχφαϊαίϊοη. [,6 ἴγρθ 1Ἰαέδ] 
ααθ οπθγοηθ Χέπορμομῃ, ῬμΙάϊα5 1᾽ἃ 
σοηδβίθιητμηθηΐ οορὶό. [ἃ τᾶςθ {Πθ58ἃ- 
Ἰβῆπθ οὔθ θθοοῦθ δα) οαγα 1 ἈΠ6 
σοΥϑΙη6 1Θϑϑδ ]Δηο6. ἄνθος 165 Ὀ885- 
ΓΘ ]16ἴ5. 46 1ὰ {γ158.᾽ 

πι Ψφττς ἀτοο φῶν τς πο τὸς οἶον 
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οι »“ "»" ͵ὔ ἈΝ Ἁ “-ρ Ὄ 

τῶν τε πλευρῶν καὶ τῶν ἰσχίων κατὰ τὸν κενεῶνα, οὗτος 
, ε ’ Ἀν ’ ἊΝ Χ 

δυνήσεται πόρρω ὑποτιθέναι τὰ ὀπίσθια σκέλη ὑπὸ τὰ 
[4 “ κυ ,, 3 ΄ι 3 ’ ΄ 

ἐμπρόσθια. ἢν οὖν τις ὑποτιθέντος αὐτοῦ ἀνακρούῃ τῷ 

»" πόρρω τη 510 ῬοΟ]αχ, αὖ ράι]ο 
δηΐθᾶ κατὰ τὸν κενεῶνα. ΟΗΝ, 

ὑπὸ τὰ ἐμπρόσθια] ΟὈ]ϊ8. 50 τὴ 
ΘΟΙΏΡΆΓΆΓΕ Ἰοσυτη 6. 1, 12, ΟΌΪ Γ65 θᾶ- 
ἄτη οὖ φοπηπιοα [11}118 ἔογπηδ8 8}}15 
ψΘΥΡΙΒ ΘΧΡ]ΠοδηΐαΓ : ᾿οσφύς γε μὴν 
ὅσῳ ἂν πλατυτέρα καὶ βραχυτέρα ἥ, 
τοσούτῳ ῥᾷον μὲν ὁ ἵππος τὰ πρόσθεν 

αἴρεται, ῥᾷον δὲ τὰ ὄπισθεν προσάγε- 
ται καὶ ὁ κενεὼν δὲ οὕτω μικρότατος 

φαίνεται, ὅ ὅσπερ μέγας ὧν μέρος μέν τι 
καὶ αἰσχύνει, μέρος δέ τι καὶ ἀσθενέ- 
στερον καὶ δυσφορώτερον αὐτὸν τὸν 
ἵππον παρέχεται. Αὐτδα Ιηΐογροβιία 
Ἰεσαπίαν νεῦρα, 4] Βα 6 ΘΧρ]]οαῦαΓ, 
4αδτη ΘΟΥΡΟΙῚΒ Ρᾶγΐοτη ΧοπΟΡΠΟΙ 1η- 
{Ε]Π10Ὶ ν6}10 νοοθ ὀσφὺς, Πα 5610 δῃ 
ΧΕΟΠΟΡΠΟΙΪΙ 1051 ἔδβο δαβογιρία σθη- 
ΒΘΙῚ ΡΟΒβϑιηΐ, (ὐυἱα δηῖϊπη σαιιβᾶθ 6586 
ἀἰςαπ, Οἵ 1Π ῬΙΊΟΥΘ ἸΟΟΟ, ὉΡῚ Γ68 
Θδάετη ἰγδα τ}, οὖ ραγύθϑ τηΘΙ  ὈΓΘΑ 116 
ΘΟΟΥ̓ΡΟΥῚΒ 51η 0 8. ΟἸΙΠΊ ΟἸἸΓᾺ ΘΠΔΙΥΔΉΓΙΓ, 
ΙΒ Πποίο πο πὶ πᾶπο ὀσφύος οτἸηϊϑου ὃ 
᾿οῖπαθ πθβοῖο 8η 8110] ΓΘρυϊαῖν πο- 
τηϊηδία ὀσφὺς ἡ κατ᾽ οὐράν. ΑἸΐίοτα 
ΕΧΡΙΙΟΑΙαΓ ἢ πέφυκε μεταξὺ τῶν τε 
πλευρῶν καὶ τῶν ἰσχίων κατὰ τὸν κε- 
νεῶνα. ὅ1α οδἴϊατη Η οβυομῖι5 : ̓Οσφὺς, 
ὁ παρὰ πλευρὸν διάκενος τόπος. [(16ΠῈ 
ἀηΐθα: ᾿Οσφύος, Ψψύας, ῥάχις, καὶ τὸ 
πλησίον τῶν γλουτῶν. ϑυ1648: ᾿Οσφὺς, 
τὰ πλησίον τοῦ γλουτοῦ, ἢ ἢ ἡ ῥάχις, ἢ ἡ 
Ψόα, ὡς μὲν ᾿Αριστοτέλης. Απαϊδτητ8 
ΤΌΠΟ ἸΡΒΌΠῚ Ατὐϊϑίοίεϊθη Η. ἃ.1,το,ό: 
Νώτου δὲ μέρη ὠμοπλάται δύο ἘΞ ῥά- 
χις, ὑποκάτω δὲ κατὰ τὴν γαστέρα τοῦ 
θώρακος ὀσφὺς, τι] νεῖῦᾶ τοῦ θώρακος 
ΔΘ Πη8 6556 ΟἸΧῚ 1η Δηποίαςοπθ. 1)οοθῖ 
1ἃ ἸΟσΒ. ὈΓΙ͂ΟΥ 6. 10, 2 : Τῶν δ᾽ ὄπισθεν 
διάζωμα μὲν ἡ ὀσφύς" ὅθεν καὶ τοὔνομα 
ἔχει" δοκεῖ γὰρ εἶναί τις ἰσοφύς. Βυ- 
ΠΠΞῚ Τ᾿ ΡΕ 22: Πυγαὶ δὲ τὰ μετὰ τὴν 
ὀσφὺν σαρκώδη καὶ ἐφέδρανα, ἐφ᾽ ὧν 
καθίζομεν" ἄλλοι δὲ γλουτοὺς καλοῦσι. 
Μαπιξεβίαπη εβϑί ὀσφὺν 6588 Ῥδυίθια 
ΘΟΥ̓ΡΟΥῚΒ ᾿ΠΘΡΙΟΥ τα ᾿πίου οοϑίαβ οἵ 
ΟΟΧΔΒ ΘΟΠΟΙ58Π), ΒΡΙΠ8Θ ΡῬδυΐθπῃ 81- 
αύδηη ΟἸΓ κενεῶνι ΘΟΙΡΓΘΠΘ ἢ δηΐθιη. 
ϑεα ἀαθιαπη δαάθπιο, τη] αυϊ68Π), 
ΌΔΘΏΔτΩ 810 ὀσφὺς ἡ κατ᾽ οὐράν. 8:1] 
Ἰοοβ ἢϊς εϑῦ βϑῆϊιϑ, οὖ 851 ΒΒΡΙΟΙΟΩΙ 
Ἰοσὰβ δβί, σοηἼο10 ἴῃ θα 0 αἸοῚ ρᾶτίθβ 

εδβάθιῃ ὀσφὺν, 486 Η ΟΠΘΥῚ ΘΧθπιρὶο 
ἴῃ ΠΟΠΊΪΠ6 γλουτὼ νοσανιῦ ΧΟΠΟρΡΠΟη 
Ἐᾳαϊί. 7, 2, 1 εβδύ παΐββ. Οὐδεΐθ βιρ6- 
ΤΊΟΥΘΠῚ ΡδΙΐθιη ΟΟΥΡΟΙῚΒ Οσοπραῖ 1π 
πῦτο ἀθ νηδίοπθ, ΠῚ Ο8 15 νη δίϊο 
ΤῊΘΙΊ ὈΓἃ ἀαβισῃΔΗΓΕΓ, 6.4.1: ᾿Οσφὺν 
σαρκώδη, μήτε ὑγρὰν λίαν μήτε σκλη- 
ράν' λαγόνας μεταξὺ μεγάλων καὶ μι- 
κρῶν .---τὰ κάτωθεν τῶν κενεώνων λα- 
γαρὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς κενεῶνας. ϑ6α 
1Ὀ1ᾺΘτὰ 5. ὃ, σΆΡ1}}} ἀἸοαηὔΙ 6586 Π16- 
αἸοογα5 ἐπὶ ταῖς ὀσφύσι καὶ ταῖς οὐραῖς 
κάτω, ἄνωθεν δὲ μέτριαι, ΌΙΪ ἀπΐ ραΓ- 
[65 1ΠΕθΓΊΟΤ 5, αὖ 1 ΠΟΒΙΓΟ ἸΟςΟ, αἰ 1Π- 
4ὰ6 ὀσφύες ἀϊοπηίατγ, αὖ Βαηΐ ηδίθβ. 
1 Π]α116 1ἢ ἸΘΡΟΙΘΒ 6. 5; 30, ρΡοϑύ σοβίδβ 
δπυτηθταῦ ὀσφὺν περιφερῆ, ἀοἰπα6 κω- 
λὴν σαρκώδη, λαγόνας ὑγρὰς, λαπαρὰς 
ἱκανῶς, ὉΡῚ 11 ΧΟΠΟΡΠομΐθὶ ΟΠ Π685 
κοίλην ἀδηῦ ῬΓῸ κωλῆν. Οπδα 5810 
ὀσφὺς περιφερὴς Θασίάοτη ΠΟΙ, 1πη{6]- 
ἸΙΟῸ, Π181 510 18 ΒΌΡΘΙΙΟΥ, ἡ κατ᾽ οὐρὰν 
ἀἸοία ἃ Χοπορμοπίθ. 5Ο ΗΝ. τη Αἀα. 
Θι ν. εἴϊαπη δὰ Ηϊβύ. ΟΥ. 7,1, 29. 
Ηῖϊς διΐθμη αὰ85 τηονοὺ αἰ ΠΙευ]αίοβ 
ἴδ 116. ΘΟσηρ ΟΠ ΓΙ 115 4186. ΟΑἸΧΊΤΩΤΙΒ 
δα ίθρπαπτιιπι 46 5:01 Ποδίοη6 νοσᾶ- 
Ὀ1811 ὀσφῦς τηοαο ἰοΐδτη 5ριπϑτα τη 60 
Ρᾶγΐθβ ο᾽115 βιστ Ποδηΐ15. [ἢ Ἰοοο Ογ- 
ὩθΘρ΄. 4. ὃ, δαΐοια κάτω ἄνωθεν πο δα 
ὀσφύσι, 564 ἰαπίατῃ 864 οὐραῖς ροΓ]- 
ΠΟΙ Δπιηδανογς «Φ8οοῦβιιι58. ϑοα 
ὀσφῦν περιφερῆ τοοῖα ΟΠ ΠΟΘΙθΓιΒ 
δα πἄθη 1ης06]]}1σ]ῦ απδθ “ἢϊς ἋἸΟΙΓΓ ἢ 
κατ οὐρὰν, απ ΒΈΌΡΘΙΙΟΙΙ ΡΔΥΙ!, 
αύδτη 800 Ό 5115, ΠΟ ΘΟηνηΪδύ περι- 
φερὴς, απο οβὲ κύκλῳ στρογγύλον, 
αὖ αἸοῖύ ῬΠοίιιβ. [}αϑτὴ «860 Ό 5185 δα 
ΒΟΠΠΘΙαΘΥῚ Δηποίδι Π6ΠῚ (ὑπὸ τὰ ἐμ- 
πρόσθια] ““ἢοο ἴεγε [δοϊαηΐ δα] οοΥ- 
ῬΟΙΘ ΠΟῚ ἸΟΠΡῸ οὖ ροττθοίιοσε, 566 
σοΟὨ τδοίίογθ, τὖ ρΘα! 5 ΡΟΒΙΘΥΙΟΥ 5 
ΘΓ ΘΙΙΟΥΕΒ ρΥΘορΥθαϊϑηΐαγ. ὐδαβα 5118 
εϑύ ἴῃ ὑγονιίαΐθ ραυδ8β 6]15, απδπὶ 
ὀσφὺν αἰχιὶῦ ΧΘηορἤοη.᾽)) Δηϊπηϑανου- 
Εἰ ὑποτιθέναι τὰ ὀπίσθια σκέλη ὑπὸ τὰ 
ἐμπρόσθια τιοτι 6586 αποα ΟΠ ΠΘΙἀΘΓῸ5 
αἸοἰξ, βϑα γι απ Ῥούμι5 Θαπογιιπι Ὀτα- 
ν]οτ απ αὐ8πὶ νἹΓΓτι[6 Π1 ῬΟΠΊΡΙΘΟΤΊΙΤΩ, 
αὰα ἀηρθ]α6 ρβάπτη δηίθιϊοτιιτη δα 
ΟΟΥΡῚΙΒ Δί γδοίου τη ἸΏ 11}15 τες 1ο- 
ΓΌΙΩ Ἰτητη] θα πΠέ, 

ἍΝ 
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“ 3 ΄ ἃ ᾿ 35. ὧν 3 “-“ , 7 Ὲ 
χαλινῷ, ὀκλάζει μὲν τὰ ὀπίσθια ἐν τοῖς ἀστραγάλοις, 

5" Χ Χ 7 - - 

αἴρει δὲ τὸ πρόσθεν σῶμα, ὥστε τοῖς ἐξ ἐναντίας φαί- 
Χ ’, Ν Ν “ - Ν 7 “- νεσθαι τὴν γαστέρα καὶ τὰ αἰδοῖα. δεῖ δὲ καὶ ὅταν ταῦτα 

“- ὃ ,ὔ » ἴω Ν Ν σ ν᾿ “ Ὁ 

ποιῇ διδοναι αὐτῷ τὸν χαλινὸν, ὅπως τὰ κάλλιστα ἵππου 
 γ “- Ἀ “ “ “ κ ἃ 

4εκῶν τε ποιῇ καὶ δοκῇ τοῖς ὁρῶσιν. εἰσὶ μέντοι οἱ καὶ 
σι ΄ ε Ἁ Φ τ ΠΝ Χ 3 “, 

ταῦτα διδάσκουσιν οἱ μὲν ῥάβδῳ ὑπὸ τοὺς ἀστραγάλους 
κρούοντες, οἱ δὲ καὶ βακτηρίᾳ παρατρέχοντά τινα κελεύ- 

δόντες ὑπὸ τὰς μηριαίας παίειν. ἡμεῖς 7ε μέντοι τὸ κρά- 
τιστον τῶν διδασκαλίων νομίζομεν, ὥσπερ ἀεὶ λέγομεν, 
ἢν ἐν παντὶ παρέπηται τὸ ἐν ᾧ ἂν ποιήσῃ τῷ ἀναβάτῃ 

6 κατὰ γνώμην τυγχάνειν ῥᾳστώνης παρ᾽ αὐτοῦ. ἃ μὲν γὰρ 
ὁ ἵππος ἀναγκαζόμενος ποιεῖ, ὥσπερ καὶ Σίμων λέγει, 
ΘΝ “ ““.“-" 5ὼΧ “ Ἃ 37 

οὔτ᾽ ἐπίσταται οὔτε καλὰ ἐστιν, οὐδεν μᾶλλον ἢ εἰ τις 
ὀρχηστὴν “μαστιγῶν καὶ κεντρίζων" πολὺ γὰρ ἂν πλείω 
ἀσχημονοίη ἢ καλὰ ποιοίη ὃ τοιαῦτα πάσχων καὶ ἵππος 
καὶ ἄνθρωπος. ἀλλὰ δεῖ ἀπὸ σημείων ἑκόντα πάντα τὰ 

΄ Ὗ 7 3 , Ἃ ᾿ τ 
7 κάλλιστα καὶ λαμπρότατα ἐπιδείκνυσθαι. ἢν δὲ καὶ ὅταν 
μὲν ἱππαζηται μέχρι πολλοῦ ἱδρῶτος ἐλαύνηται, ὅταν δὲ 

καλῶς μετεωρίζῃ ἑαυτὸν, ταχύ τε καταβαίνηται καὶ ἀπο- 
χαλινῶται, εὖ χρὴ εἰδέναι ὅτι ἑκὼν εἶσιν εἰς τὸ μετεωρί- 

«ε ΄ 3. Ὧν ΄- ’ὔ ἣν 352) ς -“΄ “ 

8 ζειν ἑαυτὸν. ἐπὶ τῶν τοιούτων δὲ ἤδη ἱππαζόμενοι ἵππων 

4. ὀκλάζει Α. ὀκλάζειν ἴ,. αἴρει (ὐαϑἴδ]1ο. 
σκαλίων Θίαρμαπιβ. [τὶ διδασκαλιῶν. 
γνώμης. 6. ἑκόντα] ΤΑὈΤΊ ἔχοντα. 
οἰαναβ. [ΔΌΥῚ ἤδη δὲ ἱππαζομένων. 

ΤΑΌΥῚ αἴρειν. 5. διδα- 
γνώμην Θερῃαπιβ. [ΌΤΙ 

8, δὲ ἤδη ἱππαζόμενοι 1.60}- 

4. ἀστραγάλους τοοῦθ ππης ΠοΙηϊπαῖΐ 
ΧΟΠΟΡΠΟΙ πῃ ρΘαΙθ8 ΡοΟΒίθυΙΟΥΊΌΤΙ5. 
5ΟΗΝ. 
{ τὰς μηριαίας] ῬοΙ]υχΧ 5. 1909. μη- 

ριαίαν ἵππου ἐκαθαίρειν, 5688 5, 590; 
κυνὸς μηριαίας σκληρὰς Ὠαθεῖ εχ Ογ- 
Πορ᾿ 4.1, οὗ 8, Οεἴογατη 1ᾳθπὶ Πο- 
αἀἸεααθ ἴῃ πᾶς αἸΒΟΙΡ]1η8 ΠΟΙ τηοηδί 
ΒΕΓΘΏΡΌΓΙΒ, 40] Θα 1 πος ΞΟΒοτηᾶ νο- 
ΟΔΥΪ τποπϑύ Ποῦ] ρεδαάο. ΘΟῊΝ, 

5. διδασκαλίων ϑίορΠθπα8Β ΡΤῸ διδα- 
σκαλιῶν. Νίᾶχη διδασκαλία οδῇ α1561- 
ΡΠΠ8, ἀοοίτπα, γϑίϊο ἀοσ6Πη6)1, αὖ ἀρί- 
στη διδασκαλία Οντορ. ὃ, 7: 24. (οη- 
ἴγϑι ϑ' 1688 : Διδασκαλεῖον τὸ σχολεῖον" 
διδασκάλιον δὲ αὐτὸ τὸ μάθημα. Ηε- 
τοαοίαϑ 5» 58, ἰία διδασκάλια ἐς τοὺς 
Ἕλληνας ἐσήγαγον. δύ ΕΥΡῸ ΙάθΙη 
ααοᾶ ἄριστον ἕν δίδαγμα α. 6, 12. 
5ΟΗΝ, 

6. ἑκόντα ῬΥΙῸ ἔχοντα (αβησταβ (6 
Θυδαγαρθάϊθυϑ Ρ. 474. 5ΟΗΝ. 

μαστιγῶν καὶ κεντρίζων)] Ορίδίινοβ 
ἀββι ἀθγανὴ ϑίθρμαπιβ, αὐ (γευῖαϑ, 
Ὡ5], ααοα οΥΘ 1115, Δ] χα εχοῖ- 
ἄετιί. Ναπὶ πὸ {Π|5 αυ!άοτη ΤἝΟΘΡΙΙΒ 
δαΐ δαάϊίο ἀναγκάζοι, πραπτη [Π|6]- 
Ἰδοΐο εχ ρυϑδϑοθαθηΐ. ἀναγκαζόμενος, 
ΒαΌ15 δρία Ἔνδαϊΐ οὐαΐϊο. 

8. ἤδη δὲ] Τμδοποϊαν!αβ. οὐπὶ ΠΙΤΩΪΒ 
Ἰοηρθ δΌὉ [1ηἸ{|Ὸ τοπηοΐδια βθηβιββεῦ 
ῬδυΠΟα]Δπ δὲ, ΒΟΥΙΌΙ νοϊαϊῦ ἐπὶ τῶν 
τοιούτων δὲ ἤδη ἱππαζόμενοι. (ὑεγίθ 
ἱππαζομένων ἔΕΥΤΊ ΠΟ Ροΐεβί. Θυδη- 
αυδΙη Θη]Π| ἱππάζεσθαι ἀΘ Θαπὸ 68 
δ: δἰ ΔΗ]: ἰτπθῃ Θἃ Ταῖϊο ἢ] 
Ἰοὺ αἰβοοηνθηϊδ. ἵππος θη ἤδη 
ἱππαζόμενος Θ586ῇ Θαα9 ΠΟΠ ΕΠ- 
ἀἸοπάπ8, 566 ἴαῖη Ὀθηθ οὐυαϊίαβ ἃ 
τηδρὶείτο. 5ΟΗΝ. 
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Ν Ἀ δ, δ ’ὔ ἈΝ » « “ ᾽ 

καὶ θεοὶ καὶ ἥρωες γράφονται, καὶ ἀνδρες οἱ καλῶς χρώ- 
΄- “- 7 » Ν ἊΝ ΠΟ 

μενοι αὐτοῖς μεγαλοπρεπεῖς φαίνονται. οὕτω δὲ καὶ ἐστιν 

ὃ “μετεωρίζων ἑ ἑαυτὸν ἵππος σφόδρα ἀγαστὸν ὡς πάντων 

τῶν ὁρώντων καὶ νέων καὶ γεραιτέρων τὰ ὄμματα κατέχει. 

οὐδεὶς γοῦν οὔτε ἀπολείπει αὐτὸν οὔτε ἀπαγορεύει θεώμε- 
Βγ ΕΥΣ 3 ᾽ὔ Ἁ “ ) 

νος ἐστ᾽ ἂν περ ἐπιδεικνύηται τὴν λαμπρότητα. ἣν γε 
’ὔ ΄ ΄σ΄ι ΄ι Ὡ ’ὔ “Δ 

μὴν ποτε συμβῇ τινι τῶν τοιοῦτον ἱππὸν κεκτημένων ἢ 

φυλαρχῆσαι ἢ ἢ ἱππαρχῆσαι, οὐ δεῖ αὐτὸν τοῦτο σπουδαζέιν 
ὅπως αὐτὸς μόνος λαμπρὸς ἔσται, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 

ὅπως ὅλον τὸ ἑπόμενον ἀξιοθέατον φανεῖται. ἣν μὲν οὖν 
με . ἃ Ἃ Ψ “ ’, Χ “ 
ηγῆται, ὃς ἂν ἀνωτάτω αἰρόμενος καὶ πυκνότατα τὸ σῶμα 

, , “ “ Ν ’ὔ Ψ 3. ΠΝ « 

βραχύτατον προβαίνῃ, δῆλον ὅτι καὶ βάδην ἐποιντ᾽ ἂν οἱ 
37 “ » “ 3 Ν ή “ 37 ’ Ὁ ἊΝ 

ἄλλοι ἵπποι αὐτῷ. ἐκ δὲ ταύτης τῆς ὄψεως τὶ ἂν καὶ 
Ἂ ’ὔ 3... .59 “Δ δ ,ὔ Ν Ὡ ε ΄ι' 7 

λαμπρὸν γένοιτ ἂν: Ὧν δὲ ἐξεγείρας τον ἱππὸν ἨγΉ μῆτε 

τῷ ἄγαν τάχει. μήτε τῷ ἄγαν. βράδει, ὡς δ᾽ εὐθυμότατοι 

ἵπποι καὶ γοργότατοι καὶ πονεῖν εὐσχημονέστατοι γίγνον- 

ται, ἐὰν ἡγῇ αὐτοῖς οὕτως, ἀθρόος μὲν ὁ τύπος, ἀθρόον δὲ 
ἿΣ ΄ὔ Ν 7, - Ἷ σ » , 

τὸ φρύαγμα καὶ τὸ φύσημα τῶν ἵππων, ὥστε οὐ μόνον 

9. σφόδρα] ἢ καλὸν ἢ θαυμαστὸν ἢ ἢ ααἀάπηΐ 110 1Ἱ, ἢ ἢ καλὸν ἢ δεινὸν ἢ θαυμαστὸν 
σοαοχ (τ 6111, ΟἸΏ1550, τιῦ νἹοίατ, ἢ ἢ ἀγαθόν. ᾿ἀγαστὸν ϑίθρμδηαβ. ΤΑντὶ 
ἀγαθόν. 11. ὃς] [ΛὈΤ] ὡς μάλιστα ἐπαινοῦσι τοὺς τοιούτους ἵππους, ὅς. 
12. ἡγῇ 1 ΤΛΌΤ] ἡγῆται. ἵππων] συμπαρέσοιτο δα ἀπηΐ 1101]. 

9. σφόδρα ἢ καλὸν ἢ θαυμαστὸν ἢ 
ἀγαστὸν] ᾿πορία τ] νἹ θέαν ἀἸβ01π6- 
ἴἰιο ἢ καλὸν ἢ θαυμαστὸν ἢ ἀγαστὸν, 
4186 οἰϊατηϑὶ ἤδες ἸΙΟογοῦ ᾿ΠίθρΥοὔϑ] 

“ΘΧ 88 ΒΟΙΏΔΗΙ ΒΟΓΠΊΟΩΙΒ ἰαπὶ ν8] 48 
ΤΩΪΠῚ ν 6] ῬΌ]Ο ΓΤ ΠῚ ν 6] τ] γ 8 0116 Βρθο- 
1ΔΟΌ] πη, ὕδιηθ πη Ἰη οΥροβιζτη ἢ θαυ- 
μαστὸν, [Δ ΔΤ Ἰπαρίδτη Ἰηϊεγργεία- 
ΤἸΟΠΘΠΏ, ΔΡΡΟβιΐαηι νου] ἢ ἀγαστὸν, 
ΠΟΙ ἔθεσι. ΒΟΉΝ. ἢ καλὸν ἢ θαυ- 
μαστὸν ἢ ἀε]οενιῦ (ὐοθείαβ Ρ. 793. 

11. [ὡς μάλιστα---[ππους]) ΜΙΙῸΓ 
Ἰπδρύπμη ρσ]Οββοιηδ, 86 ΤηΔΓΡΊΠΘΙΩ 8. ὃ, 
9. εὖ το, δΔαβουρίαπη ἃ Ἰδοΐουα νοὶ] 
ΒΤΑτητηδϊοΟ, ἴαπὶ α1ὰ το]ογταίατη, ααοα 
ΒΓΠΟ ΔΤ νΘΥΌΟΤ ΠῚ οἴ βθη θη 81 
Ἰρβάτη ρευνετίθ. αυϊάθπη νεγθϑ 1η- 
ερία βθοῖυβι. ΗΝ. Νοη τηϊπὰ8 
Ἰπϑρύπιτῃ Ἰθοΐοτβ δα αι αηπθηΐιγη 58Ὁ- 
Ἰαΐμ ΠῈ 9, 4 

12. ἢν ἐξεγείρας τὸν ἵππον ἡγῆται] 
Οὐτπι 1ῃ ΒΌΡΘΙΊΟΓΘ Ρουοαο ἡγῆται τ6- 
ξευγθῦυῦ 86 ΠΙΡΡΆΓΟΙΙ ν6] ῬΏγ] ΓΟ Ι 
δααθτα, Ὡὰπο 8. ΙΟ Ἰάθμη νΕΥθῸΠῚ 
ὑγδηβίθυ τ} δα Ἰρϑῦτη ΠΙρΡρΡΑΥΟΠ τη να] 

ΡΕΥ]αγοθτιι. Οοα ᾿ποοτηπη απ τ 
νιζοίιτ, ΝΥΝ ΘΒ Κππιβ ἡγῇ βουιρϑιῦ. ΒΟῊΝ, 
Ἀδρϑειν δαΐθιη ἐὰν ροϑῦ ἢν, ἴεγα υἱὐ 
οὐ Ροβΐ οὐ 11, 2. 

πονεῖν] ϑβθοϊιϑι. Νξαᾷθ θῃηϊτη πο- 
νεῖν εὐσχήμων 610] ροίεδϑί. 5΄ΟΗΝ, 
5116 περιβλεπτοτέρῳ ἱππάζεσθαι 
10. Τ 

ἀθρόος μὲν ὁ τύπος, ἀθρόον] ΡΟ]]υΧ 
5. 216, φρύαγμα εἴ φύσημα ΘατΟΓΙ ΠῚ 
Βαρεῦ; β6α τύπον πο Ππαθοῖ, αα1 αἸο] 
ν᾽ θα ῬΤῸ 60, αποα 81101 ΧοπΟρΡΟΠ 
σχῆμα αἰχιῦ. Ζουηπϊαβ 1ηἰογρτοίδίιν 
δίγορτέιηι, φίοηι Θαφοϊέατέ τηγυίαο οᾳιο-- 
γιν οηιέαμέϊμμι. θα ϊς οϑύ ασᾶθοθ 
κτύπος νΕ] κρότος, οὖ 5ἰγΓορι5 ᾿ἰδίθ 1ἢ 
1ΠΟ655 ν]ραυ 664] οὐδ ϑρθοίδί 
ψΕ] δια! ; ΠΟ ν ΕΟ τύπος ἸΠΊΘΥ 648] 
Δ ροτήρϑτιῃ ἀπο] πηϊγδηαδ τηθιηοτᾶ- 
ἴΌΓ. 5ΟΗΝ. 

ἐὰν ἡγῇ αὐτοῖς, οὕτως ἀθρόος μὲν ὁ 
τύπος] 1μορθπάαπι ες οὗ Ἰπίθυραπρθηάθτη 
ἐὰν ἡγῇ αὐτοῖς οὕτως, ἀθρόος μὲν ὁ 
κτύπος. ΟὕΒΕΒ. [Ιἄδπι αεἸ]ενῖῦ συμ- 
παρέσοιτο. 
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αὐτὸς ἀλλὰ καὶ πάντες ὅσοι συμπαρεπόμενοι ἀξιοθέατοι 
ἂν φαίνοιντο. ἦν γε μέντοι τις καλῶς ἱππωνήσῃ, τρέφῃ 
δὲ ὡς πόνους δύνασθαι ὑποφέρειν, ὀρθῶς δὲ χρῆται καὶ ἐν 
τοῖς πρὸς πόλεμον μελετήμασι καὶ ἐν ταῖς πρὸς ἐπίδειξιν 
ἱππασίαις καὶ ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἀγωνίσμασι, τί ἔτι ἐμπο-- 
δὼν τούτῳ μὴ οὐχὶ πλείονός τε ἀξίους ἵππους ποιεῖν οὺς 
ἂν παραλαμβάνῃ, καὶ εὐδοκίμους μὲν ἵππους ἔχειν, εὐδοκι- 
μεῖν δὲ αὐτὸν ἐν τῇ ἱππικῇ, ἣν μή τι δαιμόνιον κωλύῃ ; 

ΚΕΦ. [Ἀ. 

Τράψαι δὲ βουλόμεθα καὶ ὡς δεῖ ὡπλίσθαι τὸν μέλ- 
λοντα ἐφ᾽ ἵππου κινδυνεύειν. πρῶτον μὲν τοίνυν φαμὲν 
χρῆναι τὸν θώρακα πρὸς τὸ σῶμα πεποιῆσθαι, ὅτι τὸν 
μὲν καλῶς ἁρμόττοντα ἐκεῖνον φέρει. τὸ σῶμα, τὸν δὲ ἄγαν 
χαλαρὸν οἱ ὦμοι μόνοι φέρουσιν, ὅ ὃ γε μὴν λίαν στενὸς 
δεσμὸς, οὐχ ὅπλον ἐστίν. ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ αὐχήν ἐστι τῶν 
καιρίων, φαμὲν χρῆναι καὶ τούτῳ ἐξ αὐτοῦ τοῦ θώρακος 
ὅμοιον τῷ αὐχένι στέγασμα πεποιῆσθαι. τοῦτο γὰρ ἅμα 
κόσμον τε παρέξει, καὶ ἢν οἷον δεῖ εἰργασμένον ἢ, δέξεται 
ὅταν βούληται τῷ ἀναβάτῃ τὸ πρόσωπον μέχρι τῆς ῥινός. 
κράνος γε μὴν κράτιστον εἶναι νομίζομεν τὸ βοιωτιουργές" 
τοῦτο γὰρ αὖ στεγάζει μάλιστα πάντα τὰ ὑπερέχοντα τοῦ 

12. οὗς] [Δ01] ἢ οὗς. 1. ὅτι ΔαἸα10 (ὑαϑία]1ο. ἁρμόττοντα] [Δ Υ] 
ἁρμόζοντα. 

12. πάντες ὅσοι συμπαρεπόμενοι  .. 
Δα Ηιϊσιί. αὐ. 6. τ, το αἰοῦύα, οἴϑι ἢϊοὸ 
ῬΙΟρΡίο συμπαρέσοιτο ΠΟΙ] οΙα5 συμ- 
παρέπονται. 

12. ἢ οὺὑς ἂν] ἢ 5θο1υ81. Ξ5ΟΗΝ, 
1. ἐκεῖνον) ὅλον (ὐδβίδ]!1ο. ΟὐΥτορ. 6, 

1,17: Ὑμεῖς δὲ τὰ πρόσορα ὑμῖν αὐτοῖς 
τῆς Ασσυρίας ἐκεῖνα κτᾶσθε καὶ ἐργά- 
ζεσθε' 2, 38: ὍὋὍ γὰρ λόγχην ἀκονῶν 
ἐκεῖνος καὶ τὴν υχήν τι παρακονᾷ. 
501 Αἰχὶ ἀ6 οὗτος 511 }}ΠΠ106Γ 1Πἴο ροϑβί 
ἢ: 

εἰ τὸ σῶμα] Οὐοτηπηοηί. 8» 10, 
18, ̓; τπογδοῖρα8 Ριβίδα : Οἱ μὲν γὰρ 
ἀνάρμοστοι ἢ ὅλοι ἐκ τῶν ὥμων κρεμά- 
μενοι ἢ καὶ ἄλλο τι τοῦ σώματος σφό- 
δρα πιέζοντες δύσφοροι καὶ χαλεποὶ 
γίγνονται" οἱ δὲ ἁρμόττοντες, διειλημ- 
μένοι τὸ βάρος τὸ μὲν ὑπὸ τῶν κλειδῶν 
καὶ ἐπωμίδων, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ὥμων, τὸ 

δὲ ὑπὸ τοῦ στήθους, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ νώ- 
του, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς γαστρὸς, ὀλίγου δεῖν 
οὐ φορήματι ἀλλὰ προσθήματι ἐοίκασιν. 
5ΟΗΝ. Οιοάᾶ Π||ς εβί ἁρμόττοντα 
οἴΐδτη ἰϊο τοϑυ θη τιτη αἸχὶ δα Οὐτορ. 
Ι, 3, 17. 

2. τῶν καιρίων] 5:1. τηΐτὰ 8: “Και- 
ριώτατον ὃν καὶ ἀφαυρότατόν ἐστι, 6 
Ῥαγίθ νυἱῦα!!. Ποτη. Π. Θ, 226: “οθε 
κληὶς ἀποέργει αὐχένα τε στῆθός τε, 
μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν. ΑἸ ν. ἴῃ 
Πι65. ϑίθρηδηι. 

αὐτοῦ τοῦ θώρακος] ΗἨδπο {ΠΟΥ8 015 
Ρδιΐθιη Ὠπιβαταπη ΠΟΙ δ΄ ΓΈΡΟΙ 
τηθιηῖηϊ. 5ΟΗΝ, ΐ 

8: βοιωτιουργές] Χεπορμοηίοτῃ 1Ρ- 
ἐξα κράνος εὐ αϑπηοαϊ ο΄ θώρακα ̓ Αττι- 
κουργῆ ΜΕ] ᾿Αττικὸν σαοδίαθθθ 1Πη Ὁ6]10 
ΠαΙταΐ Αδ]απιβ Ν'. Η. 2, 24. τος 
ῬΟΙ]]ὰχ 1, 149. ΒΟΗΝ, 
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θώρακος, ὁ ὁρᾶν δὲ οὐ κωλύει. ὁ δ᾽ αὖ θώραξ οὕτως εἰργά- 
ε«σθω ὡς μὴ κωλύῃ “μήτε καθίζειν μήτ᾽ ἐπικύπτειν. περὶ 
δὲ τὸ ἦτρον καὶ τὰ αἰδοῖα καὶ τὰ κύκλῳ αἱ πτέρυγες 
τοιαῦται καὶ τοσαῦται ἔστων ὥστε στέγειν τὰ μέλη. 

5 ἐπεὶ δὲ καὶ ἀριστερὰ χεὶρ ἣν τι πάθῃ, καταλύει τὸν 
ἱππέα, καὶ ταύτῃ ἐπαινοῦμεν. τὸ ηὑρημένον ὅπλον τὴν 
χεῖρα καλουμένην. τόν τε γὰρ ὦμον σκεπάζει. καὶ τὸν 
βραχίονα καὶ τὸν πῆχυν καὶ τὸ ἐχύμενον τῶν ἡνιῶν, καὶ 
ἐκτείνεται δὲ καὶ συγκάμπτεται. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὸ 

6 διαλεῖπον τοῦ θώρακος ὑπὸ τῇ μασχάλῃ καλύπτει. τήν 
γε μὴν δεξιὰν ἐπαίρειν δεῖ, ἣν τε ἀκοντίσαι ἦν τε πατάξαι 
βουληθῇ. τοῦ μὲν οὖν θώρακος τὸ κωλῦον ταύτῃ ἀφαιρε- 
τέον᾽ ἀντὶ δὲ τούτου πτέρυγες ἐν τοῖς γιγγλύμοις προσ- 
θεταὶ, ὅταν μὲν διαίρηται, ὁμοίως ἀναπτύσσονται᾽ ὅταν δὲ 

7 καταίρηται, ἐπικλήονται. τῷ γε μὴν βραχίονι τὸ ὥσπερ 
κνημὶς παρατιθέμενον [ἀρκεῖν] βέλτιον ἡμῖν δοκεῖ εἶναι ἢ 

4. περὶ δὲ ΤΟ Ποϊαν 8. [ΔΤ] τὸ δὲ περί. ἔστων] ΤΑΌτΙ ἔστωσαν. 
στέγειν ϑίορΠδμτβ οἵ σοάθχ (ΓΟ Γ1]. ἄγειν [. ξς ηὑρημένον] ΓΑΡτῖ 
εὑρημένον. 6. οὖν Δα αἸαῃ1 (ὑαβίδ]ιο. ἐν] [ΛΌΤΙ ὦσιν ἐν. καταί- 
ρηται) ΤΑΡΥῚ καθαίρηται. ἐπικλείονται] ΓΛΌΙΙ ἐπικλείωνται (-ονται Α.) εἴ 
ἀναπτύσσωνται. 

4. καὶ τὰ κύκλῳ] Βεοῖς τ] 1 Οαβία- 
ἴο ΟἸμογ6 καὶ τὰ ναοῦ. Νϑιη 
κύκλῳ ποῃ δα ραᾶτγίββ οἰ βοιτη ἦτρον οἵ 
Ρυάεπᾶα 5185, 56α ροίϊι8 δα οἸτοιιπη- 
Ῥοβιίδβ ὑπογδοὶβ Ρ]1088 τοίθγθ πα πτη 
νἹαείιν. Χϑη. ΑΠΔ0. 4, 7. 15: Εἶχον 
δὲ θώρακας λινοῦς μέχρι τοῦ ἤτρου, 

ἀντὶ δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα πυκνὰ 

ππτβαμμένα, 5ΟΗΝ. 
χεῖρα καλουμένην] Ζοιπῖτι5 Πὰς 

ρα ἰοσατη ῬΟΙΙΟΙΒ 1.1 35: Τὰ δὲ 
περὶ τὰς ̓ χεῖρας προβλήματα ὁμοίως τῷ 
μέρει χεῖρες καλοῦνται. (ὐοΠΐ. 1Ο, 15: 
5ΟΗΝ. 

τὸ ἐχόμενον τῶν ἡνιῶν (ΔΙΠ ΓΑΒ 
αἸρστίοβ ᾿πίουργοίαῦαν, α] 5 Βα ΌΘπδ6 
τοποπίαν. ΒΟΉΝ, Θποὰ ᾿πτα ΡΓΟΌΔΠΒ 
ΘΓΌΓΖΙΙΒ οοηΐετῦ οαπη ἡ ΘΠ.10.11: ὕπιχε- 
σθαι τοῦπροβολίου τῇ χειρὶ τῇ ἀριστερᾷ. 

6. βουληθῇ} Τηΐε!σε ὁ ἱππεύς. 
5ΟΗΝ. 

τὸ κωλῦον] [πέε]]Πσα ἐπαίρειν τὴν 
χεῖρα. 51 ΟπῚ ϑίθρμαπο ἀθίποαρ8 
ταύτην ῬΙῸ ταύτῃ, ἢδα ἴῃ ῥδυΐθ, 1. 6, 
ἡοχίγα, ΒΟΥ ΕΓ τηδ]τιοτῖβ. 5ΟΗΝ, 

πτέρυγες ὦσιν] ΜΊΓΟΥ ΠΕΙΠΙΠΟΙΏ ἴῃ 

γεγο ὦσιν Δαδπδοδβῖββθ, απο ἡδθοί 
6558 ΡΙῸ ἔστωσαν, υὖ [0] Ππ|Π| 51ηέ. 
ϑβα ρσυᾶθοθ ΠΟῚ αἸοΙτυΥ ἢ νῈ] ὦσι ῥτῸὸ 
ἔστω εἰ ἔστωσαν. [πἰοΙΟΥΕ5 ἸΟΥΪΟδ6 
πτέρυγας ΠΟΤΩΤΗΘΙΊΟΥΑγΙ Χο. ΑΠΔΌ. 
4.7:.15. ΞΟΌΗΉΝ, ΘΟ ἀε]ονι οὔδτη 
τοῖς. 

καταίρηται 5ΟΥΡΒΙ ῬΙῸ καθαίρηται, 
δ ϑίθρμαπο ἴῃ καθαιρῆται τηαυἰαὔιτη, 
Παδησθδηη νοῦ καταίρειν 56η51 
ῬΓΟΡΓΙΟ ΤϑΙΙΒΒΊΠΠ6. ῬΟΒΙΓΠΠ) ΤΟΡΕΤΙΔ- 
ἰπγ. (ὐεἰογιση καταφέρηται ΤΩΔ]1Π1. 
5ΟΗΝ, 

ἐπικλήονται] [)6 ἔογτηβθ πᾶς Χϑῃο- 
ΡῬΒομΙΙ τοϑυμαθηᾶδ αἰχὶ δα Οὐ πηθηΐ. 
τ 4:0: 

η. ἀρκεῖν---εἶναι)]͵ Μοϊοβίππη εἶναι 
18. {0111 γοϊτΐ Ὑ δἰβ απ : Κνημὶς ἀρ- 
κοῦν παρατιθέμενον βέλτιον. Τρ88 
ἀρκεῖν καὶ βέλτιον τη8]1πΔ γ6] ἀρκεῖ 
καὶ βέλτιον. [ἴὰ ἀρραῦοῦ φαοπιοαο 
καὶ Θχοϊάειι:. ΒΟΉΝ. περιτιθέμενον 
ΟἼΓΕΤΊ 8, Μοϊεβίαμα. διυιΐθμη Ῥοίίαε 
ἀρκεῖν 4αδτη εἶναι, οἰδὶ 51Π1116 ἀρκέσει 
εβύ 5. 11, δὲ ἴῃ ἰοοὶβ ΗΙρροογδίειβ, ἀε 
αυΐϊθιιβ αἰχὶ δα Βίθρμδητῖτηῃ Ρ. 1070 Ὁ. 



1Ο 

184 

συνδεθὲν ὅπλῳ. 

Ὲ ΒΒ ΒΘΙΓΕΒΤΕΙ 

τό γε μὴν ψιλούμενον αἰρομένης τῆς 
ο στεγαστέον ἐγγὺς τοῦ θώρακος ἢ μοσχείῳ ἢ “χαλ- 

κίῳ:" 
{ ἰ δὲ μὴ, ἐν τῷ ἐπικαιροτάτῳ ἀφύλακτον ἔσται. 

3 ἥ δ 37 ’ὔ ε ω 3 ᾿. μ, { Ν 

ΕἼΓΕ ΤΕΡ δε, ΡΨ Τι ΤΟ Χἢ Ο {πῖος, ἐν ΖΤαντι κινδύνου Και 
ε 9, ’ {2 Ἑ 7 ΄σ ἣγ ἊΝ [2 

Ο ἀναβατης γίγνεται, ὁπλίζειν δεῖ καὶ τὸν ἵππον προμετοω- 
ιδί Ν δί Ν δί Ξ 

7 (ὦ Και “ροστέρῤρνι (Ὁ καὶ παραμηριοιοις 
Ω ἐν σ΄ 

ἅμα καὶ τῷ 

μαλιστα τοῦ 

“-“ Ἁ 

ταυτα γαρ 
3 Ἅ 7 , “ Ν 
ἀμβατῃ παραμηρίδια γίγνεται. πάντων δὲ 
᾿ Ν ἴω ζω ’ 

ἵππου τὸν κενεῶνα δεῖ σκεπάζειν᾽ καιριώ- 
Ἁ “ΝΟ ᾿ 3 ’ὔ ζ 3 ἈΝ Α Χ κ- 

τατον γὰρ ὃν καὶ ἀφαυρότατον ἐστι; δυνατὸν δὲ σὺν τῷ 
3 7 ΘΙ ΤΟΝ ζ 

εφιππίῳ αὑτὸν σκεπάσαι. 
ΧΝ Χ Ν ΧΝ ᾿Ψ, “- 

χρὴ δὲ καὶ τὸ ἔποχον τοιοῦτον 
ἐρράφθαι ὡς ἀσφαλέστερόν τε τὸν ἱππέα καθῆσθαι καὶ 

Ἁ [4 ΄-“σ φ ἃ ’ὔ 

τὴν ἔδραν τοῦ ἵππου μὴ σίνεσθαι. 
Ψ“ Ν ( (οἷ) Ν ς ῷ Χ « ΕΝ 3 

οὕτω καὶ ὁ ἵππος καὶ ὁ ἱππεὺς ὠπλισμεένοι ἂν εἰεν. 

Ἁ δ Ν γ, 

καὶ τὰ μὲν δὴ ἀλλα 
κνῆ- 

Ἁ Ν ἥ . 4 Ν “Ὁ ΄ ἴω 

μαι δὲ καὶ πόδες ὑπερέχοιεν μὲν ἂν εἰκότως τῶν παραμὴη- 
δί ε 7, ἃ Ν “ »,., » ’ ’ ν᾿ 

ριδιων, οὁπλισθείη δὲ καὶ ταῦτα, εἰ ἐμβαται γένοιντο σκύ- 

ἡ. ἀφύλακτον (ὐαϑία]1ο. 
κινδύνου) [ΔὈτ] κινδύνῳ. 

" ᾿᾿ - , 

παραμηριδίοις  [ΛΌΤ] παραπλευριδίοις. 
Τιβοποϊανα5. [01] ἄλλα τοῦ ἵππου. 

ἡ. ὅπλῳ) ὅδ᾽ {πόγὰχ, αὐ 5. 1, 1η|6]- 
ἸΙστίατ, ΒΟΥ πα ΘΘη860 τῷ ὅπλῳ. 
5ΟΌΗΝ, 
μοσχείῳ [η[6]]1ρ6 στεγάσματι. ἴῃ 

Ογποροῖ. 2, 1Ο, δΘβί κυνοῦχος μόσχειος. 
5ΟΌΗΝ. 

8. ἐπείπερ] ἐπειδήπερ Ῥ1Ὸ ἐπειδήπερ 
δὲ εβδῦ Βεῖρ. Δίῃ. 5, 1, οἵ, αὖ νιἀθίαν, 
ΒΌΡΓΑ 7; 11. 

κινδύνῳ ] κινδύνου ῬΟΒαοΓΘ σοπϑβιδία- 
ἀΙηθῖη Αἰὐὐσογατη, δ] θσιιη ΠΌΓΔΓ}15 
6586 ΤΟ] Πα πΘηππ|, ΟἸΧῚ 84 δα. [10Ρ5. 
(ὐγτορ. 7. 2. 22: Εἰς πάντα κίνδυνον 
ἦλθον. (ὐοηΐ. δηπού. δὰ Ἡϊβί. ατ. 6, 
2, 24. 

ἀναβάτης] ἀμβάτῃ απτπὶ 510 ἰηΐτα, 
1Ι΄δτα. ἢ τοροποηάᾳμ, αὖ ΠιΙβί. στ. 

8: 3» 1: 
παραμηριδίοις) 1ἴὰ ὟΝ εἰβκ!ι8. σοτη- 

ῬΑγΔΏΒ ΟΥΤΟΡ. 7» 1Τ, 2: Οἱ δὲ ἵπποι 
προμετωπιδίοις καὶ προστερνιδίοις καὶ 
παραμηριδίοις χαλκοῖς" τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα 
παραμηρίδια ἦν καὶ τῷ ἀνδρὶ, Ὁ] δηΐθ 
ὙΝ οδἰβκιαη οὐαί παραπλευριδίοις χαλ- 
κοῖς" τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα καὶ παραμηρίδια 
ἦν τῷ ἀνδρί. ϑ6ἃ 1118 τϑοῖθ δηπούαν!ν 
6Χ Ογγορ. 6. 4, 1, τοὺς “μὲν μονίππους 
παραμηριδίοις, τοὺς δ᾽ ὑπὸ τοῖς ἅρμα- 
σι παραπλευριδίοις ἴμ]5886,. Τ]ΠΠ]ζΟΒ. 
5ΟΌΗΝ, 

ΓΛΌτΙ ἀφυλακτέον. 
ἀμβάτῃ 1,..Μ. οὖ σοαθχ (ὑΓΕΤῚ. 

8. δὲ Δ΄ αϊατπ3΄ (ὑδβίδ]ο. 
(ὐδίθυὶ ἀναβάτῃ. 

ἐφιππίῳ [011 ἐφιππείῳ. 9. ἄλλα 

ἀφαυρότατον] Ῥτϊηὰδ. ροϑὲ Χαπο- 
ῬΠοπίύδιη 1ῃ ριΌ88 αἰχιῦ ΤΙπηαθαβ [ω0- 
ΟΥ8. 

9. τὸ ἔποχον] [,ΘΟΠΟΪΔν 115 Ἰπίουρ 6 - 
δῖαν Ἰοτ πη απ10 Θρ᾿ΙρΡΡρίυτα ΘΟΠΒΟΠη- 
σἰταγ. ΡΟΙ]ὰΧ 1, 185, ἔποχα, ἐφίπ- 
πεια, σάγη Ἰυχίεδ, ΠΟΙΗΙΠδΐ : 10, 54; ἐπὶ 

δὲ τοῖς μονίπποις δέοιτο ἄν τις ἔχειν σά- 
γῆν, ἔποχον, ἔφιππον. Δα ΡΙΊΟΓΘΙΩ 
Ἰοσῦτη ἰζππηϊ5 οχ (]Οββδυῖο Δρρο- 
δι, ἔποχον, Τη5ἰγαΐμηι, ἐφίππιον, 5007 - 
αἴδοιδ. ἴῃ 41115 (ἀ]Ο5815 δϑί, ἐφίππιον, 
ϑοογαϊδοαῖίθ. (ΔΙ ΘΓΑΓ ΨΘΥΒΙΟΏΘΠ 
δῆς τοί] Θίθρϑητιβ 1ῃ ΓΓΠΘΒΔΌΤΟ : 
““Ῥοΐθγπηῦ δαΐθπη οατη ΘΡΒΊΡΡΙΟ τηὰ- 
ὨΪῚ, ααοἃ δὰ Ρᾶιΐθ 88], αἃ 6δη00 
1ηϑ θυ αγ, 16 σοηϑαῦιμη 6556 αἀ606- 

δι, αὐ οὐ Πγμηῖτθ θα 165 Τοϑιαθϑδῦ, ὯΘς 
Ἰρϑίαϑ θα] ψ Πα] 564116. νἱΠδίαν.᾽ 
ΜΙΠῚ πος ἔποχον ῥαπτὸν 56]186 501]18 
θα ΘΒ115. ποβύγαθ Ἰοσαπὶ ἰθημ 558 ν]- 
αοίαγν. ΟΗΝ. 

τοιοῦτον] [ὺχ {811 τηδίοτία. 5ΟΗΝ. 
το. ἐμβάται---σκύτους ] ῬΟΙΙῸΧ 7.01: 

᾿Ἐμβάται ὄνομα τοῖς κωμικοῖς ὑποδήμα- 
σιν. Ιάθτῃ 4. 1τρ: Κόθορνοι μὲν τὰ 
τραγικὰ ὑποδήματα καὶ ἐμβάδες, ἐμβά- 
ται δὲ τὰ κωμικά. [λιοϊδητι8 [ΔΙΉ6 Π 
ϑα]ῦ. 6. 27 (6 ἱγϑ 8 ΘΟΥΠΟΤΗΪ8 : Ἔμ- 
βάταις ὑψηλοῖς ἐποχούμενος, ἰάοια 

τὰ 
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ϑ “ ς ΄σ “ Ψ ἃ ἉΟ Ω͂ 

τους, ἐξ οἴουπερ αἱ κρηπῖδες ποιοῦνται οὕτω γὰρ ἂν ἅμα 
“ 7ὔ Ν Ν ε ᾽ὔ 8, παν 2᾽ ε Αν ΝΕ 

ὅπλον τε κνήμαις καὶ ποσὶν ὑποδήματ᾽ ἂν εἴη. ὡς μέν δὴ 
Ν ’ὔ - Ὁ 5, “ σ“ ε Ἃ 

μὴ βλάπτεσθαι θεῶν ἵλεων ὄντων ταῦτα ὅπλα. ὡς δε 
Ν᾿ 3 “ ᾽ὔ ΄ὔ Α σ΄ ἊὉΟ 7 

τοὺς ἐναντίους βλάπτειν, μάχαιραν μὲν μᾶλλον ἢ ξίφος 
5 ΄- » 5 « ΄- Χ 27 ΄σ ΄ ΄σ΄ 7 ΄ 

ἐπαινοῦμεν" ἐφ᾽ ὑψηλοῦ γὰρ ὄντι τῷ ἱππεῖ κοπίδος μᾶλ- 
ς Ἂν “Δ 7 5  « 3 7 ΝΝ , 

λον ἡ πληγὴ ἢ ξίφους ἀρκέσει. ἀντί γε μὴν δόρατος 
Ρ ΕῚ Χ Ν ΕῚ Ὶ Ν 7ὔ 7, 5 ἣν 

καμακίνου, ἐπειδὴ καὶ ἀσθενὲς καὶ δυσφορὸν ἐστι, τὰ 
,- 7 Ν “ ᾽ “ Ν Ν 3 

κρανέινα δύο παλτὰ μᾶλλον ἐπαινοῦμεν. καὶ γὰρ ἐξ- 
΄σ΄ Ν “ ΧΝ ΄ 7 ἴων 

αφεῖναι τὸ ἕτερον δυνατὸν τῷ ἐπισταμένῳ, καὶ τῷ λειπο- 
’ὔ -“᾿΄ “ Ν 3 ΄ὔ 3 Χ ᾽ 

μένῳ οἷον τε χρῆσθαι καὶ εἰς τὸ ἀντίον καὶ εἰς τὰ πλάγια 
ἣΝ 3 3) “ , ’ “ , 

καὶ εἰς τοὐμπροσθεν᾽ καὶ ἅμα ἰσχυρότερα τε τοῦ δορατος 
Ἄν » ΄ ἢ 

καὶ εὐφορωτερα ἐστιν. 
᾽ ΄ ΄ Ἂ Χ “ 5 “- Ν Ν 
Ακοντισμὰ γε μὴν τὸ μακρότατον ἐπαινοῦμεν" καὶ γὰρ 

ΡῚ , Ν ΄σ- Χ “΄ ΄- ε 7, 

ἀποστρέψαι καὶ μεταλαβεῖν παλτον οὕτω μᾶλλον ὁ χρόνος 

12. κρανέϊνα δύο παλτὰ] Γ[ΔΌΤΙ κρανάϊνα εὔπαλτα. 
Ταῦτι ἀδύνατον. 

ἈΑαν. ᾿πᾶ. ο. 6, ὠνούμενος χρυσοῦς 
ἐμβάτας, οἷς μόλις ἄν τις ἀρτίπους ἐμ- 
περιπατήσειεν. Ιάδχη «ον. {τᾶρ'. ο. 41 
1ῃ {γδρΊ 0 δοίοιθ τοὺς ἐμβάτας ΠοΙη1- 
τιδΐ, ἈὉ1 8111 1ΌΥἹ ἐμβάδας. Ατηπηο- 
Ὠϊὰ5 ἐμβάδας σΟΙΊ]ΠΟ5 Β06608, ἐμβάτας 
τὰ τραγικὰ. ὑποδήματα 6588 Οσθηβοῖ, 
αιείαβ βουρίασαθ ρουρθῖθα ἀπ δὴ 
[Δοὶϊὲ στδηηπηδ !σοσι πη δοίοΥΙ [6 ΠΏ, 
ρβατη δὔϊδιη ἢαοίιαπίθιη : 46 40 
5815 Ὀθη6 ΒοιίΖ. δα ἔμιοϊδηὶ 1. βθοπη- 
ἄστη οχροβϑυϊ. ΒΟῊΝ. Οοηῖ. Μυ- 
ΒΘΌΠη Ὗ ΟΥΞ]θ] πη νΟ]. 2, Ρ. ὃ, Βευ]έ 
Τ᾿ Αογοροῖο α᾽ Δ ἐἠὸηιο5 νο]. 2. Ρ. 159. 

11. κοπίδος) Δ ΕἸβκιια5. ἀπηοίαϊ κο- 
πὶς 6588 σῬΈΠι15, μάχαιραν ΒρΘοϊαπη. [ἢ 
Ογτορδεαϊα Ρεογϑὶβ ὁμοτίμοις Χοπο- 
ῬΠΟη κοπίδα (γιυϊῦ, 41101 μάχαιραν, 
π΄ ρυΐ65 δ] βάθη [Οὐ πὰρ τΓϑτη 116 
[α1556, ὈΤΘν ΘΠ] ΟἸΠΏΪΠΟ, σΟΠΊρδΓδίδ Πα 
δα ξίφος. ΒΟῊΝ, Μιυ]ία ἀδθ 185 
ψΟΟΔθ.}15 ΦΔΟΟΌβΙα5. δα πππο Ἰοσυτη. 

12. καμακίνου] Παβύδτη ἸΟΠΡΊΟΥΘΙΩ 
6 οσεγία σαδάδιη πηδίθυϊα Θ᾽] οὖ ΡΤῸΡ- 
ἴεγθα ἔγαρἹ]}! ᾿πἰογρτγθίαισ ΑΥ εἰβ κι α8. 
Ἡδ δυο ῆπιβ : Κάμακας, δοράτια ἱππικά. 
Ιάδβιη : Κάμακας, κοντάρια ὀρθά. δ᾽ι- 
ἴοι ρβᾶάδγθ Ρο]χ κάμακα παραστή- 
σασθαι ταῖς ἀμπέλοις ΑἸΧΙΓ 1, 224. 
Τιτηρδα 65 κάμακες πεύκης πυρίφλεκτοι 
βΒιιηΐ Αθβοῦυ]ο ῬΟ]]ΟΙΒ το, 17, κά- 
μαξ ξυστὴ ΑὙΙΒίοΡΔΗΙ: οἰ Βα θη ΤΟ, 

δυνατὸν (ὑδβίδ]10. 

144. 864 468 τηδίοτία ἀπθιίαίαν. Ηδ- 
ΒΥΟΠ5. κάμακας ἸπίεΙρΥθίαςα. ΘὈ Δ τη 
καλάμους ὀξεῖς, ΔΥΌ ΠΙΠΙ5 ἸρΡΊ [ΠῚ ρσΘητι5 
ἴδοις, Εἴγνπη0]. Μ. δόνακας ποτηϊηδύ. 
ΟἿ τηδύίθυϊαθ βϑαῦβ σοηνθηϊῦ νοσδθι- 
Ἰατη ἀσθενές. Μιαεπίαν δαΐθπι 6681- 
[65 Ῥ]οσ]θ δαβίδτη ἀπϑιη ΙΟΠΘΆΠῚ 
Θοβίαββθ, οὐ]ὰβ ἴῃ Ἰἰοοῦτα ἀπὸ Ὀτανῖᾶ 
παλτὰ 5υ{Πε|ῤ ΧοΠοΡρΒοη. ΒΟῊΝ. 

κρανέϊνα δύο παλτὰ [,ΘΟΠΟΪΔΥΠ8. 
Πο παλτὰ ῬεΓΒῚ5 {τ ΧΘΠΟΡΠΟΝ 
ἴπ|ὶ ΟΥτόρο α: 2509 ΠῚ ὅἐ 5: Δ ΤΊ. 
ἈπαΡ. τ, 8. 5. ΞΟῊΝ. 

τοὔμπροσθεν] τοὔπισθεν 1,60 018- 
ΟἸανιαβ αὖ 8, το. 

13. μεταλαβεῖν] ροία. (ὑΔΠΊΘΥΔΥΠΤ5 
Ἰηογργθίαίαν τηπΐατθ. δα απϊα 81 
ἀποστρέψαι ὨδπΊΟ αἰἸχὶί. Στρέψαι τὰ 
ἀκόντια Θϑῦ [ΟΥ̓] ΌΘΓΘ Παβίδπῃ δαΐ Ἰδοι- 
Ἰατη, απο μαροΐ ΡῬο]χ 1, 175- 
ΓΝΟοη μος Παθεοΐ, 568 σφενδόνας στρέ- 
ψαι, εἰ ἀκόντια πῆλαι εἴ 4118.] [σ!ὶ- 
ἴὰΓ ἢ. 1]. ἀποστρέψαι, 51 Ὀ6π6 δαβθεΐ, 
ΒΘΌΒΡΙΟΘΟΥ 6588 ΤΟΤ]ΌΘγΘ οὖ ΘΠ [ΕΓ : 
ΠΪΒῚ ᾿π|6]Πστταν τὸν ἵππον, δα ΠῚ 
ἀνογίοσθ ἃὉ Πποβίθ.0 Εὔπηϊθβο δαΐεπι 
Ἰάσι]ο, θαιθ5 τππΐϑὶ παλτὸν, ΔἸ οΓιιτη 
ἴῃ Τῆ8ΠῈ5 8ΟΟΙρΡΙῦ, 410 αἱδία οοπίγα 
ΠΒοβίθιη οουηϊπιιβ. ἤης ἀκόντισμα τὸ 
μακρότατον ἀδὈος 6556. ΤΉ]5810 18611]], 
απδθ ἢξΐ εχ Ἰοηῃρίββισηο ἱπίθγνβ!ϊο. 
5ΟΗΝ. 
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180 Ὲ ΒῈ ΒΟΌΒΠΤΕΙ ΟΑΡ, ΧΙ]. 

ἐγχωρεῖ. γράψομεν δὲ ἐν βραχεῖ καὶ ὡς ἄν τις κράτιστα 
ἀκοντίζοι. ἣν γὰρ προβαλλόμενος͵ μὲν τὰ ἀριστερὰ, ἐπα- 
νάγων δὲ τὰ δεξιὰ, ἐξανιστάμενος δ᾽ ἐκ τῶν μηρῶν, μικρὸν 
ἐπανακύπτουσαν τὴν λόγχην ἀφῇ, οὕτω σφοδρότατον τε 
καὶ μακρότατον οἴσεται τὸ ἀκόντιον, εὐστοχώτατον. μέντοι; 
ἐὰν κατὰ τὸν σκοπὸν ἀφιεμένη ἀεὶ ὁρᾷ ἡ λόγχη. καὶ ταῦτα 
μὲν δὴ ἰδιώτῃ καὶ ὑπομνήματα καὶ μαθήματα καὶ μελε- 
τήματα γεγράφθω ἡμῖν. 

ἃ νι ε , ͵ 5.2 

ἃ δὲ ἱππάρχῳ προσήκει εἰδέναι 
τε καὶ πράττειν ἐν ἑτέρῳ λόγῳ δεδήλωται. 

4. πράττειν] [ΛΌΤΙ πράσσειν. 

12. ἐπανάγων] ἘοίταΠΘη5. ἐξανι- 
στάμενος Θδῦ ᾿πϑύσρσοηβ. (ὑὐοηΐ. Ἰοσιπη 
ΘΙΠΠΟΠΪ5 6 ῬΟ]]ὰσΘ 1, 215» δα βου! ρύθτη 
ΒΈΡΤΑ δα ὁ. 7, 5- λόγχη ἐπανακύπτουσα 
δδῦ βΒρίοαϊο ραυ]α]ατη βαγϑαη 5086- 
ἰδηΐθ. ΞΟῊΗΝ. Αὐτῖᾶπο δοῦ. α. 41, 
ὉΌῚ λόγχην κραδαινομένην τε ἅμα καὶ 
ἐπανακτυποῦσαν, τοϑϊψα! δα ΤΠ65. 5ί6- 
Ῥἢδηϊ, ἈὈΪ ν. 811 νυ] ΘΧΘΙΏΡΪΔ. 

προσήκει] ΤΑὈΥ] προσῆκεν. 

14. προσῆκεν] Ρταδεορίαπη ΤΠ ΟΠηδ6 
Ῥ. 751 : Τὸ προσῆκεν ἀντὶ τοῦ προσήκει 
λαμβανόμενον ᾿Αττικόν ἐστιν, ΒΘ] ΟΕ 
ΠΙΌΓΔΥ] 586 06 ἱτηρου[ϑοΐαχη ᾿πὐα]ουηΐ, 
αὖ ΑΠΌ. 7. 7. 18, ΤὭσυο. 2, 20, οἴ 586- 
Ῥίαβ ἀρια 1)οιηοβύμεπθιη. 

ἑτέρῳ λόγῳ) ἴῃ ΗἸρΡΡΑΙΟΙΙΙ6Ο, αθτα 
δηΐα ἢαης ΠΠΡΤτῚ Βουρύιτη [1556 510- 
πιβοαῦ δεδήλωται. ΞΟΗΝ. 

Ἔν παι ς 



ΕΠ ΥΝΙΓΡΕΤΙΚΌΣ. 

ἘΠ ΡΟ ἊΣ: 

[ΤῸ μὲν εὕρημα θεῶν, ᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος. 
27 Ν ᾽ὔ 57) Χ ᾿ς Ὑ 7 7 

ἄγραι καὶ κυνες᾽ ἔδοσαν δὲ καὶ ἐτίμησαν τουτῷ Χείρωνα 

ΚΥΝΗΤΈΤΙΚΟΣ ] περὶ κυνηγεσίων Β., ἀπία ξενοφῶντος ῬΟΏΘη8Β. λόγος κυνη- 
γετικὸς ΝἸΟΙΟΓΙ8. 
ΒΔΓ, νΟ]. 7. Ρ.251 Ἀ: ὁξ. “θηρευτικὸς . 

κυνηγετικὰ ΠοΘχ ΙΠΘΟΌΟΗ. δρυὰ Τάτηθεο. ΒΙΒΠ]οΙΗ. (ὑ86- 
ἐν τῷ περὶ κυνηγετικῶν ΗδΥΡοοταίο δα 

9:11, ἐν τῷ περὶ κυνηγεσίας λόγῳ ΓΑ ΔΠΙα5 ᾿π Δ ποίδιομθ ΡΥ μηδ οἰζαίτι5. Θἃ 
(6 Ῥδιρηγαϑὶ αἰχὶ δα Ἰῃβου ΡΠ ΟΠθια Πόρων. 
40οο Α, ΚΕ οἵ 8111. 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Ὁ 8] κεῆδιῖιβ ΠὨ1δίγ. 
46 Ατβίοθ]ο Ρ. 114, ἴῃ δῃηποίδίοῃ: 
““ Τῃ Βοος δηΐτο (ΠΙΓΟΠΙΒ ἃ πο 5616 
ξουγηδί! ᾿πνΘ μ65 Δα νϑιῖαβ ἃγίθβ υἹγίτι- 
ἔβα σα] π1ΠΔ ΠΟΥΘΠῚ ΘΠΙΙΠΊΘΥΘΔΉΪΕΙΓ ἃ 
ῬμμηΠοβίγαϊο ἴπ Ησοὶςὶβ ο. ΓΧ. ἀππι8 οἵ 
Μ]ΡΊΠΕ ᾿Π1Π10 ΟὙπΘρσοί!ς] ΧΘΠΟΡΠΟΙΙΙΒ: 
ἸηΐοΓ 1οὸ5 ἃ ῬΒΙοβίγαϊο τηθιηοσδίοβ 
Ῥυτηθτη ΟὈΠποί Ἰοσιπη ΑΘΘΟΌ]ΔΡΙΒΒ : 
ΒΕΟΘΠΟΌΙΩ ἴῃ ΧΟΠΟΡΠΟΙΪοΙΒ, δ᾽ ϑδιεηΐ 
ἐδία Χεοπορἠοηέῖδ. [1105 δ]!πηα6 Ρ]6- 
ΤΟΒα 6. ΠΟΥΘΓΔΤῚ ΘΥΛΠἸΓῸ5 ἃ (ΠΙΤΟΠΘ: 
564 Χεπορμοπίθοβ ἸρπογΆ θᾶτα Ρ]θγοβ- 
αὰθ6 ΟΒΙΓΟΗΙ ἀδίοβ ᾿πΠ αἸΒΟΙΡΙΙ ΠΆΓΩ, 
Νεβίογθιη οουΐθ, Ατηρῃίδγαιση, ΜΝΜ6- 
Ἰθασγιπ, ΗΙρροϊνίατη, [91Υ556π|, Π)}10- 
ΤΑΘα ΘΠ, πο Αδηθδιη." 581 
τοοΐθ νΊγττη ΘρΤΘΟΊαΤη ᾿Πί6]]Π10Ὸ,. ΠΟῚ 
ΟΙΠΠΘΠῚ ᾿Ιθ6] τη πο ΧΘΠΟΡΠΟΙΤΙΙ8 
6558 ἀαδιίαν, [οπηποῖι δα ἔπγ, ΗΙρ- 
ΡΟΙΪ. ὃ5: “Χοροόρθοη, δαῦ αυ]οῦπαιιθ 
ΒΟΙρΡΒιῦ ΟΥ̓ΠΟΡΘΙΟΟΙ 1, 11: Ἱσππόλυ- 
τος- συνῆν, ] 568 ἐδέα, πος εδϑῦ οσαρυΐ 
ῬΥΙΓ τη οὖ ΡΓΟΟΘΠΎΠΙΓη ΠΙὈΤῚ ; ἔογΐαββθ 
αὐϊατη Ο. 12 Οὕτη ΒΘ] Θ ΠΕΡ 15 Βαβρθοία 
11 Γαθυαπῦ, Π66 51η6 οαπιβα. [96 ροβί- 
ΤΘΙΩ5 4α] 46 ΠΔ ΟΔΡΙΠιι5 νἹ θὈἸ πη, 
Δα δα ὍὉῚ οὐῦ ρευνθπίαση. Ργοοε- 
γτηΐϊτη δαΐοτα τη] ΧΟΠΟΡρΠοηίθιῃ 88- 
ῬΘΙΘ τηϊηΐμηθ νἹαθίατ, εὖ βαπί Ρ]υτα 
1Π 60 οὖ δριιπηεπία οἵ γεῦθα 86 ΔὉ 

Κυνηγετικὸς Αἴπεη. 9, ο68 Κ; 

ἱΠρΘΏΪΟ ΧΘΠΟΡΒΟΙ ΙΒ ΔΌΠΟΥΤΟΓΘ νἹθη- 
(ν. 5ΟΗΝ. Μευββιτηστη Ν᾽ Δ καπᾶ- 
ΤῊ 646. ῬΥΟΟθΙηῖΟ απ! άθπι, {πὸ Π1}}] 
᾿παΙρσΉ5 ΠηρΡῚ ροΐεβίύ Χϑπορμοπίε, 
7πάϊοῖππη σομῆτγτηδῦ 1 ΠῈ ΟΠ 8. ΟΥ- 
ὉΟΏΙΒ ΟΟΙΟΥ ἔστη ἔογπηα ἀναγορευθῆναι 
5.14) ἃ ΧοποΟΡΠοΟηΐα ΠΟΙ ΤΠ] ΠῚ 8]16η8 
αθάῖῃ ἃ [θειηοβίμθμθ Βοβθοΐ. ρΡ. 242; 
15» ἴογμηδ. ἀναγορεῦσαι ἴῃ αδεογείο 
Βαρροβιίίο, αὐ αἰχὶ δα ΤΠ68. ϑίθρῃδηϊ 
ν. ᾿Ανειπεῖν. 0} ογαπθ δηΐτη ἀναρρη- 
θῆναι εἰ ἀνειπεῖν εΕΥαΐ αἸοΐασιιΒ. Ἐ6- 
ΒΡΊοΙ δαΐθπῃ ῬΥοοθιπΙ τὴ ῬΓΔΘίαΥ ἀτ- 
γἰδηατη ΘΠ. 1, Γ, ΘΡΙΠΟΡῚ ΔοΐοΟΥ 12, 
18: Τῶν γὰρ παλαιοτέρων οἱ παρὰ Χεί- 
βωώνι, ὧν ἐπεμνήσθην, νέον ἀρξάμενοι 

ἀπὸ τῶν κυνηγεσίων πολλὰ καὶ καλὰ 
ἔμαθον. Ἐπ ΤΑ Δ Πΐτι8 νῸ]. 1, Ρ.230,5: 
᾿Αριθμεῖ δὲ ὁ “χρηστὸς Ξενοφῶν ἐν τῷ 
περὶ κυνηγεσίας λόγῳ τοὺς ἀπὸ τοῦ 

θηρᾶν μακαρίους τε καὶ θαυμαστοὺς καὶ 
οἵους λύειν (εοηξ. 8. ἘΠ) κινδύνους γε- 
γενημένους" καὶ ἴστε: ὦ νέοι, τοὺς 

ἄνδρας οὺς ἀριθμεῖ Ξενοφῶν. ἘΡ11ο- 
στη, ἀθ απὸ αἸσοίαν δα 12. 1, αῸΠῚ 
ῬΟ]]υχ δα 12, 9: οἰϊαῖτιβ Πα οαὶς ῬΓῸ 
Χοπορποηίθο, 1Ρ50 ῬΟ]]αο6 δηδααίο- 
ΤΊβ αἰττιτηητ18 ἃρρᾶγεΐ 6588 ἹπιροϑίοτἹΒ, 
πὖ δρ!]οσατη Ουτορδβάϊδθ δῦ ΘΟ άθιῃ ΡΓῸ 
Χεπορμοπίθο Βα Ιδαπη αἰχὶ δα πὰης. 

1. ΤΟ μὲν εὕρημα θεῶν) Ιρδατῃ μος 
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2 διὰ δικαιότητα. ὁ δὲ λαβὼν ἐχάρη τῷ δώρῳ καὶ ἐχρῆτο᾽ 
καὶ ἐγένοντο αὐτῷ μαθηταὶ κυνηγεσίων τε καὶ ἑτέρων 
καλῶν Κέφαλος, ᾿Ασκληπιὸς, Μελανίων, Νέστωρ, ᾿Αμ- 
φιάραος, [Πηλεὺς, Τελαμὼν, Μελέαγρος, Θησεὺς, ἽἽππό- 
λυτος, [Ιαλαμήδης, ᾿Οδυσσεὺς, Μενεσθεὺς, Διομήδης, 
ζάστωρ, Πολυδεύκης, Μαχάων, ἢοδαλείριος, ᾿Αντίλοχος, 
Αἰνείας, ᾿Αχιλλεὺς, ὧν κατὰ χρόνον ἕκαστος ὑπὸ θεῶν 

8 ἐτιμήθη. θαυμαζέτω δὲ μηδεὶς ὅτι οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἀρέ- 
σκοντες θεοῖς ὅμως ἐτελεύτησαν" τοῦτο μὲν γὰρ ἡ φύσις" 
ἀλλ᾽ οἱ ἔπαινοι αὐτῶν μεγάλοι ἐγένοντο μηδὲ ὅτι οὐ καὶ 
αἱ αὐταὶ ἡλικίαι" ὃ γὰρ Χείρωνος βίος πᾶσιν ἐξήρκει. 

4 Ζεὺς γὰρ καὶ Χείρων ἀδελφοὶ πατρὸς μὲν τοῦ αὐτοῦ, 
Ν ς [2 ε ., Ο 3 

μητρὸς δὲ ὁ μὲν Ῥέας, ὁ δὲ Ναΐδος νύμφης" ὥστε ἐγε-᾿ 
γ Ν Π ’ 3 ’, Ν Ψ“ δ 

γόνει μὲν πρότερος τούτων, ἐτελεύτησε δὲ ὕστερον ἢ 
᾽Α: ’ 3 ,7 3 Α ἴω 9 7, ΄-“ “ 

5 Αχιλλέα ἐπαίδευσεν. ἐκ δὲ τῆς ἐπιμελείας τῆς τῶν 
κε ν ,ὔ κ , ’ὕ Ν κυνῶν καὶ κυνηγεσίων καὶ ἐκ τῆς ἄλλης παιδείας πολὺ 

,ἷ Ἀ Χ Ἁ ’ὔ ’ 

6 διενεγκόντες κατὰ τὴν ἀρετὴν ἐθαυμάσθησαν. Κέφαλος 
Ἁ Ν ς Ν ΄σ ς ᾽ὔ 9 Ν Α ᾽ὔ ΡΥ 

μὲν καὶ ὑπὸ θεᾶς ἡρπάσθη, ᾿Ασκληπιὸς δὲ μειζόνων ἐτυ- 
3 ᾽’ὔ Ἁ σι σι Ν “ Ἁ 

χεν, ἀνιστάναι μὲν τεθνεῶτας, νοσοῦντας δὲ ἰᾶσθαι" δια 

Ὁ δ Φ ἢ ϑὸ δε 

ΘΧΟΡΙΆΤη ΠΟΥ. ΠΤ ΡΓΟαΙδ ΒΟΥ ΡΙΟΥΘΙΩ, 
τῷ Ῥ5, ιοηΥ581: ΑΥὙΤ]8 ὙΠ ϑίουοδθ οχ- 
ογάϊυτμῃ : Πανήγυρις εὕρημα μὲν καὶ 
δῶρον θεῶν εἰς ἀνάπαυσιν τῶν περὶ 
τὸν βίον πόνων παραδιδομένη. (ἀ816- 
ΠῸΒ νο]. 2, Ρ. 2ύο 1η|010 ἰΒΔΡΌΡἝΘ: 
Ἕλληνες τῶν τεχνῶν τὰς εὑρέσεις ἢ 
θεῶν παισὶν ἀνατιθέασιν ἤ τισιν ἐγγὺς 
αὐτῶν οἷς πρῶτοι οἱ θεοὶ πάσης τέχνης 

ἐκοινώνησαν. ΑἸΘΧΘΠΟΟΥ ΔΡΏΓΟΙΙΒ. 
ῬΥΟὮ]. 2. ῬΙΌΟΘΠ,. : Τὸ ᾿Ασκληπιοῦ 
δῶρον πασῶν τῶν κατὰ τὸν βίον χρειῶν 
ς ,ὔ ᾿Ὶ ᾿ ᾿) ,ὔὕ ὑπερηκοντίσθη κατὰ τὴν ἀξίαν ..... 
τοῦτο ὡς ἀληθῶς θεῖον καὶ μακάριον 
0: 

᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος ἄγραι 
καὶ ΓῚ Ηδθο οχ τηϑγρίηθ ᾿Π]αΐδ 
ΟΥΘάΘΥΘΙΏ, 51 ΤΠΘ]]ΟΥΒ. ὮΟΟ ΡΥΟΟΘΙΠΠΠΩ 
Θϑϑϑί βουϊρίουιβ. ὅὃ1ς δἀαϊδαπῃ ἔΑρτε- 
μις 12, 18, 

δικαιότητα] δὰ ρῥτδθαϊοαί Πο- 
ΤΩΘΙΙΒ. 

2. κυνηγεσίων͵] κυνηγεσιῶν Ὠϊο εἵ 
Ἰη[τἃ 8] αού]68. 1]δαπιὶ πούαν! Ἰδτη 
ϑίθριιδηαβ. ὅπᾶθ ἰουπηὰ Αἰ01018 16- 

Β. τῆς---ἐκ τῆς ΘΟΠΠΘΙάογαΒ. [0 1] ἐκ τῆς---τῆς. 

ποίδ, οὐ πὸ πὶ] απϊάθπι ΒΟ ρ ΟΥΙ 
τοἸϊπααοπάα. 

ὧν κατὰ χρόνον] Θυϊα ορὰϑ οταΐ 
ἴος ἅϊοῖ ὃ ΡιῸ χρόνον Θαυϊάθπηῃ Δ]1πα 
νου πὶ τη8]1τὴ, τὖ 510 ΡΓΙῸ τηριίο 
ααΐϊδαθθ βδὰο. ὝὟΕΙΘΚ, διρῃηιῆοαί 
ΠΟῚ {π|556 ἀθα 8165, ααοα Ἰρϑατῃ ρτο- 
αἰ ΤΘΟΘΠΓΙΟΥΘΙΩ ΒΟΡ Ἰβίδιη, πὶ ἔουίθ 
μετὰ χρόνον ΒΟΥΙΡΒΙ, 

8. τοῦτο μὲν γὰρ ἡ φύσις] ἱπορ8- 
51Π16 αἸοίατη. 

πᾶσιν ἐξήρκει] Θυὶρρα 41 05 Ο01|- 
65 1η501{π|8860, 

4. Ναΐδος νύμφης] ῬΠΙΪγγαΘ βθοῦη- 
ἄσπῃ Ριπά. Ῥυίῃ. 5, 1, Δρο!]οάογατῃ 
οἵ 81108. 

ἐτελεύτησε] ΟἸΙτοι α΄] οτῖ5. ̓ τηρᾶ- 
[ἸΘῺ5 6Χ ΨΌΪΠΘΙ ΤΟΥ ΘΠΊ 1056 Ορίδν]ΐ, 
εὖ ᾿τηπηογία] ὐδΐοθτη Ῥγοπηθίθο ὃχ ν]η- 
6115 βοϊαθο σοηοθϑβιβδα ἋἸΟΙ ΠΤ ἃ 
Ῥοοίῖβ. Οοηΐ. Ηδυπ. δα Αρο]Ἱοά. 2, 
Ῥ. 148, 175. 5ΟΗΝ. 

5. τῆς τῶν κυνῶν---καὶ ἐκ τῆς ἀλ- 
λης] ἐκ δηίβ τῶν ροβιῦπι ἰΓΔΒΡΟΒΆΪ. 
5ΟΗΝ,. Ἀεαϊῦ μος ἐκ 5. 12. 
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δὲ ταῦτα θεὸς ὡς παρ᾽ ἀνθρώποις ἀείμνηστον κλέος ἔχει. 
7 Μελανίων δὲ τοσοῦτον ὑπερέσχε φιλοπονίᾳ ὥστε ὧν 
αὐτῷ ἀντερασταὶ ἐγένοντο οἱ ἄριστοι τῶν τότε μεγίστων 
γάμων μόνος ἔτυχεν ᾿Αταλάντης. Νέστορος. δὲ προ- 
διελήλυθεν ἡ ἀρετὴ τῶν Ἑλλήνων τὰς ἀκοὰς, ὥστε εἰδό- 

Ἃ ᾽ὔ ΄’ ΝΟ 7 

ϑ8σιν ἂν λέγοιμι. ᾿Αμφιάραος δὲ ὅτε ἐπὶ Θήβας ἐστρά- 
΄' 7ὔ 2, 3, ὡΝ ΄ 

τευσε πλεῖστον κτησάμενος ἔπαινον ἔτυχε παρὰ θεῶν 
θ᾿ ΄- Ἂν ᾽ 5 7 ᾽ὔ ΩΝ 

ἀείζως τιμᾶσθαι. [Πηλεὺς δ᾽ ἐπιθυμίαν παρέσχε καὶ 
΄σ ΄σ ’ » ΄ ἣν ’ 

θεοῖς δοῦναί τε Θέτιν αὐτῷ καὶ τὸν γάμον παρὰ Χείρωνι 
΄- ἣ, ΄“-ς 3 σ᾽ » Ἁ 

οὑμνῆσαι. Τελαμὼν δὲ τοσοῦτος ἐγένετο ὥστε ἐκ μὲν 
΄ “ , ὰ 3. (ν ἍΝ 3 )ὔ - ,ὔ 

πόλεως τῆς μεγίστης ἣν αὐτὸς ἐβούλετο γῆμαι []Ἰεριβοιαν 
Χ Ε] , σ“ Ν “ ἴω “- 7 3 

τὴν ᾿Αλκάθου" ὅτε δὲ τοῖς πρώτοις τῶν Ἑλλήνων ἐδίδου 
ἈΝ -“ “ ἊΝ Ν 7 

τὰ ἀριστεῖα Ἥρακλῆς ὁ Διὸς, ἑλὼν Τροίαν, ἩἩσιόνην 
ΤΟ » ῶ “ὃ Μ ΝΥ δὲ Ἁ Ἁ Χ ἃ ἌΝ β 

αὑτῷ ἐδωκεν. ἐλέαγρος δὲ τὰς μέν τιμὰς ἃς ἔλαβε 
᾿᾽ Ἁ Ε » , 5 7 Ὡς “- 

φανεραί πατρὸς δ᾽ ἐν γήρᾳ ἐπιλανθανομένου τῆς θεοῦ 

6. ὡς] [ΑΌτ] ὦν. 
τότε ἄριστοι. 
9. ἐβούλετο τηδυρίπεβ ΑΟΥ, 
ὁ πρῶτος. 

6. θεὸς ὡς Μ᾽ ΔΙΟΚΟΠδτὰ5 δα Ἐλαγ. 
Η!ρρ. Ρ. 3218 Ὁν,, εὖ Πιαίγτ. 46 Ατνιβίοῦ. 
Ῥ. 114; 6 ((ὐαϊδῖ. Εα56 0. Ῥ͵δθρ. νοἹ. 4: 
Ρ. 442). Βιυποκιιβ θη] δρπα Ζει- 
Πἰαμη Ρίδοῖ, 44 Μριηοσ. Ρ. ρϑπαυ]ῦ. 
ῬΕΓΒΙΌθΘηΒ. ἤδης 6886 σοα!οὶβ βουιρία- 
ΤΆτη εὖ Π.146Π δ 1156 6ΠῚ ΠΠᾺΘ 1, 1, 
συνὴν (αἴ εΘϑ5Ὁ Ἰὴ Ῥαγβ. Δ.) δηπούαν!, 
51 αΑἸἰχὶῦ ΡΥ ΠΌΤΩ Α., ΠΟΠ ΤΪΠ18 ἔα]- 
ΒᾺΠῚ ΟἸδΠ αἰιοα 1ῃ ΘΟαο 2, 5 ἃ 
ΤΩΔΠῸ ὈΥΙΠηἃ 6556 Ρεγιθαϊ ἀφείσθω- 
σαν δὲ τοὺς περιδρόμους ἀνάμματοι, 
ΒΌΡΓΑ ΒΟΙρίο οἱ περίδρομοι. ΝΙΒῚ 
ΘΠ ΠΟΙ ΠῚ 1η 111. 

17. Μελανίων) [{ὰ ΠΟΙΊΘΠ ΞΟΙΙΡΟ ΠῚ 
εχίαί δριαὰ βοῃο]αδίθηθ δὰ ΕΠ. 
ῬΠΟΘΠΙ55. οὖ 81105. Ῥοβίβ τηθίυ] οϑιιβἃ 
πρυὲ Μειλανίωνα αἀἴσοσθ. 5ΟΗΝ. 

8. ἀεὶ ζῶν τιμᾶσθαι υυτη 86]6ο- 
ἔἰνο Ὦϊς ροίϊ8 οραϑ 510, σα] 5 ἀῸΡΙΘΧ 

εϑί ἴουτηδ, Αἰίοα ἀείζως οὖ τϑοθηςο- 
τῖθτιΒ ΤΠΔΡῚΒ τιϑιίδία ἀείζωος, εἰϊδτη 
ἢπ]ς βουιρίου! ἀείζως, τὖ τϑοθης]ο Ὲ8 
αἸχουιηΐ ἄζως οἱ ἡμίζως, τοϑιΠ πο Π 1 
ΟἾΧῚ δηποῖ. δα (ΟΠητηθηΐ. 2, 12, 2. 
Ἐεοθηθογεβ ἐπὶπὶ ΕΡΙοἱ ααοα ἀϊχεγαηί 
ἀειζώων, 811ὰ8 εβῦῇ σϑῆεῦῖβ. [96 Ατὴ- 
ῬΏΙαΔΟ Δ Ρρο]]οά. 5, 6 οχίγ. 

ὑμνῆσαι] Ἰϑοογαίί8 Ιοσση Ενϑρ. 

φιλοπονίᾳ Α. φιλοπονίας ἴ,. 
τῶν ἘΝ τῶν Β. τῶν τεῖ.. 

(ὐείθει ἐβουλεύετο. 

ἄριστοι] ᾿ ΒΊ λυ 
8. ἀείζως] [λΌτὶ ἀεὶ ζῶν. 

τοῖς πρώτοις] [ΛΌΤΙ 

Ρ. 192 Β δῃηποίαν!ξ Ζθαμῖιβ: Μόνου 
τούτου φασὶ τῶν προγεγενημένων ὑπὸ 
θεῶν ἐν τοῖς γάμοις ὑμέναιον ἀσθῆναι. 
5ΟΗΝ, 

9. μεγίστης] Βεεοία ΑΙΠΕΠα5. 1ηἴ6]- 
Ἰισιὶς Βτοάδθιβ, τβοΐθαθθ ΕΒ Κιτι8 
σοηΐεγί Ῥαδιβαηϊδθ 1, 42, 2: Δηλοῖ 
μοι καὶ τόδε ὡς συνετέλουν ἐς ᾿Αθη- 
ναίους Μεγαρεῖς" φαίνεται γὰρ τὴν 
θυγατέρα ᾿Αλκάθους Περίβοιαν ἅμα 
Θησεῖ πέμψαι κατὰ τὸν δασμὸν ἐς 
Κρήτην. 

ὁ πρῶτος] ϑεοηθεπάστη τοῖς πρώ- 
τοις, αἴ εβῇ 5.12. Ρ]υγα θηὶπ ἔπθ- 
Ταηΐ ἀριστεῖα, τπ66 τὰ πρῶτα καλλι- 
στεῖα αἸοϊξ ὅορῃ. Α]. 435. Εογίδββθ 
ΡῬιδθβίαϊ βὔδηη διεδίδου. 

1ο. τιμὰς] ῬγΔΘίοΓ Ῥγδθπηϊᾶ ἃ 86- 
πίῃ (ΔΙ γἀΟΠΙΟΥτ ΠΏ 61 Ἃδ]δία δ81η- 
ῬΠοτα οὐ Π]αβίτιοσα αιδοθάδτη 50 Ὴ]- 
ΠσδΙΙ ραΐαί ΝΥ διβκίαβ. ΒΟῊΝ. 

ἐπιλανθανομένου] [06 Μείβαστο Ηοιῃ. 
1. Ι, 588: Καὶ γὰρ τοῖσι (( 4] γ ἀοη115) 
κακὸν χρυσόθρονος᾿᾽ “Ἄρτεμις ὦρσε χω- 
σαμένη ὅ οἱ οὔτι θαλύσια γουνῷ ἀλωῆς 
Οἰνεὺς ῥέξ᾽" ἄλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνθ᾽ 
ἑκατόμβας" οἴῃ δ᾽ οὐκ ἔρρεξε Διὸς 
κούρῃ μεγάλοιο" ἢ λάθετ' ἢ οὐκ ἐνό- 
ἡσεν. 



190 ΟΥ̓ΝΕΘΈΤΙΟΙ 
3 « - δ 3 ’ λ ἃ Ν Ν ἴον 

οὐχ αὐτοῦ αἰτίαις ἐδυστύχησε. Θησεὺς δὲ τοὺς μὲν τῆς 
ε ζ' 3 ᾽ν Ζ , 3 ιν. Α Χ ᾿ ε - 

Ἡλλαδος ἐχθροὺς πάσης μόνος ἀπώλεσε" τὴν δ᾽ αὑτοῦ 
,ὔ σ΄ 7 ἩΗΣ Εγ ἐν - ’ 

πατρίδα πολλῷ μείζω ποιήσας ἔτι καὶ νῦν θαυμάζεται. 
ε ΄ Ν ΕΝ Ν “ 3 ’ 9 “ Ν 3 

Ἱππόλυτος δὲ ὑπὸ μὲν τῆς ΔΑρτέμιδος ἐτιμᾶτο καὶ ἐν 
’ 53 ͵ Ἃ «ες ΄ὔ 5 

λόγοις ἦν, σωφροσύνῃ δὲ καὶ ὁσιότητι μακαρισθεὶς ἐτε- 
’ὔ ’ ΝΘ ὦ Ν 5 Χ “ 3}. ἃ 

λεύτησε. []αλαμηδης δὲ ἕως μὲν ἣν πολὺ τῶν ἐφ εαυ- 
σὰ ἴς ’ ᾽ὔ Χ λ ’ ά 

τοῦ ὑπερέσχε σοφίᾳ, ἀποθανὼν δὲ ἀδίκως τοσαύτης ἔτυχε 
γ ἘΣΤῸΝ “ “ὦ 3 Ν 27 » , 3 ’ 

τιμωρίας ὑπὸ θεῶν ὅσης οὐδεὶς ἄλλος ἀνθρώπων. ἐτελευ- 
᾿ 3 - γ κ ΕΥ 3 ε ᾿ 

τησε δὲ οὐχ ὑφ᾽ ὧν οἴονταί τινες οὐ γὰρ ἂν ἣν ὃ μεν 
ψ Ἵ, ΟΝ 10. 3 5 Ὁ Ν ΝΟ σχεδὸν τι ἄριστος, ὁ δὲ ὅμοιος ἀγαθοῖς" κακοὶ δὲ ἐπραξαν 

Ἁ 32») Ν Ν ἴω ΄-“ ΄ 

τὸ ἔργον. Μενεσθεὺς δὲ ἐκ τῆς ἐπιμελείας, τῆς τῶν κυνη- 
γεσίων τοσοῦτον ὑπερέβαλε φιλοπονίᾳ ὥστε ὁμολογεῖν 
τοὺς τῶν “Ἑλλήνων πρώτους ὑστέρους εἶναι τὰ εἰς τὸν 
πόλεμον ἐκείνου πλὴν Νέστορος" καὶ οὗτος οὐ προέχειν 

’ Ν Χ Ἁ ’ 13 λέγεται, ἀλλὰ ἐρίζειν. ᾿Οδυσσεὺς δὲ καὶ Διομηδὴης λαμ- 
Ν ν Ν "ἃ σ΄ Χ Δ Τολ 5 , προὶ μὲν καὶ καθ᾽ ἕν ἕκαστον, τὸ δὲ ὅλον αἰτιοι "Γροίαν 

“ ΄ὔ Ν ’ Υ “ : ἁλῶναι. Κάστωρ δὲ καὶ Πολυδεύκης ὅσα ἐπεδείξαντο ἐν, 
΄“ « ’ὔ’ “ ἈΝ 7 Ν 'Ν Ἂν 3 

τῇ λλάδι τῶν παρὰ Χείρωνος διὰ τὸ ἀξίωμα τὸ ἐκ 
7] 3 2 ,ὔ 9 “ ᾿ Ν , 

τ4 τούτων ἀθάνατοί εἰσι. Μᾶαχάων δὲ καὶ [1οδαλείριος παι- 
’ χ κ ζι- ’ Ν ’ 

δευθέντες τὰ αὐτὰ πάντα ἐγένοντο καὶ τέχνας καὶ λογους 
Ν, ’ 3 7 9 7 Ἁ σ΄ ἊΝ ς 

καὶ πολέμους ἀγαθοί. ᾿Αντίλοχος δὲ τοῦ πατρος ὑπερα- 
Ν ’ὔ “ὕ «“ , ΄ 

ποθανὼν τοσαύτης ἔτυχεν εὐκλείας ὥστε μόνος φιλοπάτωρ 
ΝΝ ἌΝ Οὐ 3 - 9 , Ν ΄ 

τ5 παρὰ τοῖς Βλλησιν ἀναγορευθῆναι. Αἰνείας δε σωσας 

Ι μι 

Ὶ ιο 

12. τῶν] [ΔὉγ1] ἐκ τῶν. 

ΤΟ. αὑτοῦ αἰτίαις} Ἰ)οἴοπαι: ῬΠαοΥ- ὑπερέβαλε] Οοπῖ. Ποπι. 1]. Β, 552 
ἀἸἀθαπι 7. 87: Καὶ ὁ μὲν τοιαύτῃ--- 858664ᾳ. 5ΟῊΝ 
αἰτίᾳ ἐτεθνήκει. 5ΟΗΉΝ, Μμ|]15 αἰτίᾳ. 12. ἐπεδείξαντο] δοεΥαηΐ, ρ9658586- 

Θησεὺς τοὺς --- ἐχθροὺς -- ἀπώλεσε] γαηί, ὟΈΕΙΒΚ. 
᾿ΘΟΙΤΟΏΘΙη οἱ Ῥγοοσιιβίθη. Υ. Ρ]αἰαγς ἢ, 14. πάντα) ΑἸΙΘΠ ΤΩ Ὁ πος Ἰοσο ἴῃ 
Ἴ168. ς, το 586ᾳ. ΖΕΌΝ. ταῦτα ταυπίδηάπτη ΘΟπ]6ο]. [}Ἃἃ6πη νἱ- 

11. ἐν λόγοις ἦν] Ιάθτη ψυοά αἸοῖς τἰὰπὰ ΗἸρΡΡατοΐ. 1, 1; 2, 5: ὕοπι- 
αραᾷ Ἐύτὶρ. ΗἸΡρ. 85: Σοὶ καὶ ξύν- τηρηΐ. 4, 2, 15, οἷ 1101. 
ειμι καὶ λόγοις σ᾽ ἀμείβομαι. Θυϑ ἀ6 τοῦ πατρὸς ὑπεραποθανὼν)] ἴδια 
δοοσϊοίαία αρὶε Βαυϊξίμμαπη, [)6  ΊΓθῖο εἴ ἰοϑίαίαι Ριπάδιαβ Ρυίῃ. 6, φϑ; Ρἢ]- 
Η!Ἰρροϊγίο Μυύπο]ορὶ νο]. 2, Ρ. 148. Ἰοϑβίτ. Πεογοῖο. 4; Ιοοπ. 2, Ρ. 821. 

τιμωρίας] ἴ)6 Ῥαϊαιηθᾶθ οὐοῖβϑο οἱ ΜΕΙΒΚ. 
Ῥδίτ15 ΝΑ ῸΡ] νἱπαϊοῖα ΡῈ πϑυἊᾶ- ἀναγορευθῆναι) ΑἸϊθηστα 4) ΑΔΕςΙ8 
σίαπη ΟὙδθοουτηὶ ν. Τ᾽ Ζοίζθβ δα 1,.ΥΧ- δογίϑύι πη ποίδν! δα 1]168. ϑίβρῃ. ν. 
ΘΟΡὮΓ. 484. ᾿Απαγορεύω, Ρ. 1226 Α, Ατβϑίορῃ. 

ὁ μὲν σχεδόν] οξογί ὙΝ Εἰ Βίκιτι5. οὐτη Ῥαᾶς. 107 : Ἐὰν δὲ μή σοι καταγο- 
81118 8 Ασδιηθηηποπειη, ὁ δὲ δα {Π|γ8- ρεύσῃ, 5ΟΥρΡ51588 νἹ θέαν καταγορεΐῃ, 
βθῃ. 5ΟΗΝ. πθαὰθ γ6βρ. 032 ΒουΙρϑεγδῦ : Ὅσας 

12. τῆς ἐκ] Υ. δ 5. δ. κατηγόρευσε τὰς πανουργίας, 5688 αποὰ 
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Ἁ Ἁ ᾽ὔ Ν 3 Ἁ ’ Ν 

μὲν τοὺς πατρῴους καὶ μητρῴους θεοὺς, σώσας δὲ καὶ 
3 Ν, Χ ΄ὔ ΄ » , 9 "» σ“ Ν 

αὐτὸν τὸν πατέρα, δόξαν εὐσεβείας ἐξηνέγκατο ὥστε καὶ 
7 7 » Τὰ ες ΄ 7 Ὑ 

οἱ πολέμιοι μόνῳ ἐκείνῳ ὧν ἐκράτησαν ἐν Τροίᾳ ἔδοσαν 
ἑ { έ 

τό μὴ συληθῆναι. 
5 ΧΝ 3 [4 “ 7 Ν 

Αχιλλεὺς δ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ παιδείᾳ τραφεὶς 
Ὡ ς ψῬ80 6 Ἀ 7 “ 7 “, 2 

οὕτω καλὰ καὶ μεγάλα μνημεῖα παρέδωκεν ὠστε οὔτε λέ- 
ΜΡ 5 ’, Ἀ » 7 5 ς » ᾽ὔ 

17 γῶν ΟὐΤΕ ακΚκουῶὼν Ζέρι εκεινου οὐδεὶς ατταγορβρέῦύει. οὗτοι 
΄- 5 Ὁ » “ 5 Ἂ “ δ Ἕ 

τοιοῦτοι ἐγένοντο ἐκ τῆς ἐπιμελείας τῆς παρα Χείρωνος, 
Ὁ « Ν ᾽ Ὁ νἤ Ν - ψιλὴν ε Χ τς - 
ὧν οἱ μὲν ἀγαθοὶ ἐτι καὶ νῦν ἐρῶσιν, οἱ δὲ κακοὶ φθονοῦ - 

“ ἣν 4 Ἁ πώ - ᾽7ὕ »] ἂψ ΤῸ “ὉΟ. 

σιν, ὥστ ἐν μέν τΏ ίλλαδι εἰ τῷ συμφοραὶ ἐγίγνοντο ἢ 
Ἕ “ ΄ 5 ΄ » 3 τ ΟῚ Ἁ Ν Ν 

πόλει ἢ βασιλεῖ, ἐλύοντο δι αὐτοὺς" εἰ δὲ πρὸς τοὺς βαρ- 
᾽7, 7 ’ὔ ΤΕ ᾽ὔ ΄- “ ,ὔ Ἁ 

βάρους πάντας πάσῃ τῇ Ἑλλάδι νεῖκος ἢ πόλεμος, διὰ 
Ἂχ 6 Ὁ 3 Ψ Ω Φω Χ ε , 

τουτους οἱ ἤλληνες ἐκράτουν, ὥστε ἀνίκητον τὴν Βλλαδὰα 

ἐγὼ μὲν οὖν παραινῶ τοῖς νέοις μὴ καταφρο- 

νεῖν κυνηγεσίων μηδὲ τῆς ἄλλης παιδείας" ἐκ τούτων γὰρ 

γίγνονται τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἀγαθοὶ, εἴς τε τὰ ἄλλα ἐξ 
-ς 3 ' ἴω ΄ 4 

ὧν ἀνάγκη καλῶς νοεῖν καὶ λέγειν καὶ πράττειν. ] 

Ἐη- δι᾿ Εἰ ν- τη. 166. ἔν; Οπὶ. (ΕΕΘΕΙ. 

γεποίιβ ργϑαθεί κατηγόρησε. Ἦδε- 
ΒΥ ΟΠ] εὐ ΤΟΙ] ΟΤ τη 5]ο58α : Κατηγο- 
ρευκότα, κατειπόντα, ὨΪ51 1088 ααοαθ 

οοττίσθηδ κατηγορηκότα, ΕΧ ΒΟΙΙΡΙΟΥΘ 
Ρευΐα δβί ΠΟῊ ΑΙῦοΟ. 

15. πατρῴους καὶ μητρῴους θεοὺς 
Ῥβηδίθβ ἄθοβ δὲ ρυθῆοος ἀΌ] 61Ώ, 
μητρῴους τηᾶχίπηθ δ᾽ εβίδιη οἿπὶ ἸσῊΪ 
ΒδοῸ εἰ α]δάϊατη ἱπιθ]θχου πη. 
ὝΨΕΙΠΚ. Ηἱβί. ατ. 2. 4. 21: Πρὸς 
θεῶν πατρῴων. καὶ μητρῴων, αἰδούμενοι 
καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπ' οὺυς παύσασθε 
ἁμαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα. 

μὴ συληθῆναι)] Τ)ιββοηίας 4811} 
ΒΟΙΙΡίΟΥΟΒ, σοὶ [ἡνι58 ᾿ηϊ|ὸ οἵ 
Βυιοπγϑιαβ ἃ. Β. τ, 48. ΖΕΌΝ,. 

τό. παρέδωκεν) [Π50]6η8 ἀἸοίο τ] Π] 
νἱἀθίαγ : “ ἴδτη ΡΓΔΘοΪαΡὰ οἱ τηδρηϊῆοα 
ἕροία βαϊαϊε εἰ τπθπιοιίαθ ΠΟΤΗΪΠυιτη 
ΠΕ εὈταηαᾶ τας γ61] ρτγοα!αϊῖ.᾽ 
5ΟΉΝ, Οἱ μνήμῃ εοπήεοϊξ ἴῃ [ἡ- 
αἷς ν. Μνημεῖον. θα τε] Πα θη δ68 
Βαΐο ΒΟΥΊρΡίΟΓΙ 586 βαπΐ Ἰπορίϊαθ. 

τῇ. ὧν---ἐρῶσιν] Εδάθτῃ ἔδγα 856η- 
ἘΕΗΕ  ἘΕΠΟΩΣ Ἱπίτα. Ὁ, 12... 18, 
5ΟΗΝ, ϑαπί δαΐθιη 1116 οἰιβάθτα 
πη ΡΟΒΙΟΥῚΒ Οτ] 15 οαροῦ ῬΥΙΠΊΌΓΙΏ. 

φθονοῦσιν] [Ὁ. 12 : Πολλοὶ δὲ ὑπὸ 

φθόνου ἀλόγιστοι τῶν ταῦτα λεγόντων 
αἱροῦνται διὰ τὴν αὑτῶν κακίαν ἀπο- 
λέσθαι μᾶλλον ἢ ἑτέρων ἀρετῇ σώζε- 
σθαι. 

ἐλύοντο] Αοἴϊντπη ῬοηΙ ἤδθο το- 
ΒΡΙοΙθὴ5 ΓΘ η1185 δα 5.1, οἰζαΐιι85, 4] 
λύειν κινδύνους ἀΙς6Π5 αὐτοὺς Βιρθο- 
ἴὰπιὶ τε άεγθ ροΐεϑί. ΑἸΠῈΓ ποάππι 
ΒΟΙγῦ [.., 41 δα ας Βαρτα νΕΡΒΌΓΩ 
τη. Τθο. δ᾽. Θποα γογιτὰ νἹ βία». 

νεῖκος ἢ πόλεμος] [ἴὰ ΗοτηθΙι5 
81] 6 Ῥοθδίδθ Ἰοφαθῃζαγ, ΠΟῚ Α(ΙΟΙ. 

τ8. ἐγὼ μὲν οὖν παραινῶ) [)6 ΠΙ5 
ερὶῦ Ῥ5. Αὐ]βί6685 γνο]. 2, Ρ. 786. 
“ππῆὲ τῆς ἄλλης παιδείας) ΑὈϑαταα 

Δα] ον Ὁ] ἀ6 Ὧπᾶ ΔοΊ αν γΘηδ[ΟΠΘ, 
αααπι τϑοΐθ αἸοίαπη 510 2,1, εἶτα δὲ 
καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα παιδεύματα, ἀπὰδ ἢδες 
ποῖα νἹἀθηίασ δα ἐγαπβιίπαια δα 118 
ῬδτδΠ 1. 

καλῶς νοεῖν καὶ λέγειν καὶ πράττειν 

Ηδβος ααοαῖθ ἀποῖα νἹ θη τ οχ 1η1- 
τὸ ΗἸρρδγοιοῖ, Ὁ] αἰτεῖσθαι θεοὺς 
ταῦτα διδόναι καὶ νοεῖν καὶ λέγειν καὶ 
πράττειν, οὃ ῬΙΟΤΙτΙΒ ΘΧΡΙΟΘΠΓΕΓ 1291 
εἴ 8686. [περρίθ δαίθια ἰϊς αἰοίατα 
καλῶς νοεῖν. 
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ΚΕΦ, ΒΡ. 
Π “» Ἁ 53 Χ 3 - ΕΝ Ν 3 ͵ Ἀ - 

ρῶτον μὲν οὖν χρὴ ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ ἐπιτηδευμα τὸ τῶν 
’ὔ Χ “ὔ 3 ἊΝ 3 , Χ ε 7, 

κυνηγεσίων τὸν ἤδη ἐκ παιδὸς ἀλλαάττοντα τὴν ἡλικίαν, 
5, Ν ἀν ονοϑο ν Ν 7, ὔ Χ Ν »“ἤ 

εἶτα δὲ καὶ ἐπὶ τὰ ᾶλλα παιδεύματα, τὸν μὲν ἐχοντα 

σκεψάμενον τὴν οὐσίαν, ᾧ “μὲν ἐστιν ἱκανὴ» ἀξίως τῆς 

αὑτοῦ ὠφελείας, ᾧ δὲ μὴ ἔστιν, ἀλλ᾽ οὖν τήν γε προ- 

θυμίαν παρεχέσθω μηδὲν ἐλλείπων τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως. 
σ δ Ν - “-“ ᾽ὔ “ 9 ϑύξων 

οὍσα δὲ καὶ οἷα δεῖ παρεσκευασμένον ἐλθεῖν ἐπ᾿ αὐτὸ 
’, Ν 3, «ἂν Χ ’ὔ 4 

φρασω καὶ αὐτὰ καὶ τὴν ἐπιστήμην ἑκαστου, ἵνα προ- 

εἰδὼς ἐγχειρῇ τῷ ἔργῳ. 
Ν ἈΝ » Ἁ ΄“ ΄’ 

καὶ μηδεὶς αὑτὰ φαῦλα νομισάτω 

3 εἶναι ἄνευ γὰρ δὴ τούτων οὐκ ἂν εἴη πρᾶξις. χρὴ δὲ τὸν 
μὲν ἀἁρκυωρὸν εἶναι ἐπιθυμοῦντα τοῦ ἔργου καὶ τὴν φωνὴν 
“Ἕλληνα, τὴν δὲ ἡλικίαν περὶ ἔτη εἴκοσι, τὸ δὲ εἶδος ἐλα- 
φρὸν, ἰσχυρὸν, ψυχὴν δὲ ἱκανὸν, ἵνα τῶν πόνων τούτοις 

4 κρατῶν χαίρῃ τῷ ἔργῳ. τὰς δὲ ἄρκυς. Φασιανοῦ 1 ἢ Ἱκαρ- 
χηδονίου -“ λίνου καὶ τὰ ἐνόδια καὶ τὰ δίκτυα. ἔστων 

δὲ αἱ μὲν ἄρκυς ἐννεάλινοι [ ἐκ τριῶν τόνων, ἕκαστος δὲ 

3: τὸν μὲν ἀρκυωρὸν. εἶναι ΠΠΔΤΡῸ Δ: 
ἀρκύων Β.1,.. τῶν μὲν ἀρκύων εἴναι Υ. 
ΓΛΌΤΙ ἄρκυες. 

Ι. Πρῶτον μὲν οὖν χρὴ] οάδπη 
τη 60 Η]ΡΡΆΤΟΒΙΟΙ ἸΠ101|Ὸὸ : Πρῶτον 
μὲν θύοντα χρὴ αἰτεῖσθαι θεούς. [ἴἀ- 
αΠὰ6 οὖν πιο δααϊίατη νἱἀθίαν ροβί- 
αυδη ΡΙΟΟΘΙ ρτγϑοῆχιββοῦ 1τη- 
Ῥοβίου. 

τὰ ἄλλα] τἄλλα αἸχογαῖ Χο ΠΟΡΠΟΗ, 
ΒΔ ΘΡΙ5Β1Π18 1ῃ ΠΌΥῚΒ αἸδίσδοίατη. 

τὸν μὲν ἔχοντα] ΤΠ ΠΟρΤΑΡ 8 νἱα6- 
(Ὁ ΒΘ] 6 Π.15 ᾧ μὲν ἔστιν ἱκανή. 

3: ἁρκυωρὸν ΝΌΠΌΤΩ ἢϊς ἴῃ 11ΌΥ15 
γΘΒΟρΡΊ ΠΏ ΒΡΙΓ 5. ἈΒΡΟΙΙ ΑΟΙΟΙ5. {{1- 
ῬαΠ 4Ὁ υβίαίῃιο Οά. ρΡ. 1525» τᾶ: 
Ὅτι δὲ καὶ ἐδασύνοντο ἀττικῶς αἱ 
ἅρκυες οὐκ ἄδηλον, καὶ φέρεται χρῆσις 
Εὐπόλιδος εἰς τοῦτο τοιαύτη, Σὺ δὲ τὰ 
καλῴδία ταῦθ᾽ ἁρκυώρει. Αππηοῖΐδν! 
1. ΜΔ]. 501. ΔΒΡΘΥσΙη ἰδηΐαγη 51ΟᾺΌΙ 
ῬΙΔΘοΓοπί Α. να] 8111. 

ἐπιθυμοῦντα τοῦ ἔργου] (πριάπτη 
ἸΡΊΓΟΥ νϑπδύ!ο δ 6556. να]ῦ ΒΟΥΨΌΠΙ 
οἵ τηϊηϊβύγατη, απο πὶ ἀρκυωρὸν νοσδηῖ 
Οτδθοὶ; ργϑϑίθγθα δίοΠ6, οουΐθ 561- 
Το 6 Οατδθούτῃ, πὸ ΠΟΙ 8606]8- 
τηϑηΐίθπι ᾿Π6] Πρ γ 6, οἸ]6. ΒΟ ΏΙΠΟΔΓΘ 

ἐκ τριῶν---λίνων οτη. 101]. 

τῶν μὲν ἀρκύων Α. Ψαηΐ. ΑἸα. τὸν μὲν 
4. ἔστων] [ΛὈ1] ἔστωσαν. ἅρκυς 

Ῥοβϑίὶῦ, δὶ συαϊα ορὰβ 51. Ἐβοΐθ δῃΠ11ὴ 
τηοπαϊ ἰδ κιὰβ ἀρκυωρὸν ΒΕΓνΊΩ 
ΔΙ] 6 πΔ [Πΐ6]]101, ὩΟΠ ὙΘΠΔΙΟΙΌΠ,. 
5ΟΗΝ. 

4. λεπτοῦ λίνου] Ῥο]Ιυχ 5. 26: ΓᾺρ- 
κυες δὲ καὶ δίκτυα καὶ ἐνόδια, τὸ μὲν 
λίνον αὐτῶν Αἰγύπτιον ἢ Φασιανικὸν ἢ 
Καρχηδόνιον ἢ ω) Σαρδιανὸν εἶναι δεῖ" 27: 

Ἢ δὲ παραλλαγὴ τῶν ὀνομάτων ἐν τῇ 
χρήσει τῇ θηρευτικῇ δίκτυα μὲν καλεῖ 
τὰ ἐν τοῖς ὁμαλέσι καὶ ἰσοπέδοις ἱ ἱστά- 
μενα, ἐνόδια δὲ τὰ ἐν ταῖς ὁδοῖς αἱ δὲ 
ἄρκυες τούτων μὲν ἐλάττους εἰσὶ τοῖς 
μεγέθεσι, κεκρυφάλῳ δ᾽ ἐοίκασι κατὰ 
τὸ σχῆμα εἰς ὀξὺ καταλήγουσαι. 
5ΟΗΝ. 

ἔστωσαν) 51 τηῖτ δϑῦ σοηβίαπία 
ΠΡτοσθτη ΟΥ̓ ΠΘρϑίοΙ ἴῃ ΓΟΥΤΩ]Β Ὠ15. 1Π 
ὠσαν ῬΙῸ Αἰὔοῖβ ἴῃ ὧν, ΠΟΙ ΤῊΪΠΤΙΒ 
ἰδτηθῃ.. [8]1πηΐ απδπὴ 4. το, 8, 6δζ 
ΑΙ αρυὰ Χοπορμῃοπίθμι, αἂὖ ΑἸΧῚ 
ΡΓδϑῖ. δά Απαῦ. ρ. ΧΥ͂Ι, δᾶ 1, 4, 8, 
Δοβααθ Αὐ6ο08. 

ἐννεάλινοι]) ΡΟΙΪῸΧ 5. 27, ἔυπῃς Ἰοσαπα 
Ἰη ΘΡΎΟΥΘΠΙ ΘΧοουρϑιῦ: Δεῖ δὲ αὐτὰς 



ΟΑΡ. 

΄ » “- 7 Χ 

τόνος ἐκ τριῶν λίνων Ϊ. τὸ 

ἘΠ 109 

δὲ μέγεθος πεντεσπίθαμοι, 

4. πεντεσπίθαμοι) [ΔὮγτϊ πεντασπίθαμοι. 

(τὰς ἄρκυς) εἶναι κατὰ τὸν τοῦ Ξενο- 
φῶντος λόγον ἐννεαλίνους, ἐκ τριῶν 
τόνων συμπεπλεγμένας. ὁ δὲ τόνος καὶ 
κῶλον καλεῖται" πέπλεκται δ᾽ ἐκ λίνων 
ὃ τόνος τριῶν. Ια6πΠ τοίου οχ 8. 6, 
Εἴ 6. 10, 2, Βδαπιοηΐϊα 5. 20: Ὅθεν καὶ 
Ξενοφῶν τοῖς μὲν ἐνοδίοις παρὰ τὰς 
ἄρκυς κῶλον ἕν, ὃ καλεῖται τόνος, 
προστίθησι" τοῖς δὲ δικτύοις παρὰ τὰ 
ἐνόδιά φησι δεῖν πλείω τόνον προσ- 
τίθεσθαι, ποιῶν τὰ μὲν ἐνόδια δωδε- 
κάλινα, τὰ δὲ δίκτυα ἑκκαιδεκάλινα, 
ἐκείνων ὄντων ἐννεαλίνων᾽ ἀνάλογον δὲ 
καὶ τὸ μέγεθος ἐκ τῆς προσθήκης ἐπαύ- 
ξει. [οριύ Ἰρστίαγ ὨἸο βουιρύαμ ἐννεά- 
λινοι ἐκ τριῶν τόνων, ἕκαστος δὲ τόνος 
ἐκ τριῶν λίνων. ἴἶἴρϑε εἴδη Χοπο- 
ΡΏΟΠ 6. 10, 2, ἴῃ τοῖοι ΔΡΥΙΙΠΙΒ 
τηθιηοσαΐ ροϑύ πυτηθγτη ΠΙοσγαιη τό- 
νους, ΘΟΡΙΉΠ]π6 ἢ]ὰ πιιτηογαύ. (ὐπτη 
ῬοΟΙαχ αἰβοτίθ ΧοπορΠΟητ5 δαοίου!- 
[αΐεπι ὑγαθἔαίιιβ 511, ΠΟ δϑί αἰ] ΠῚ 
ΕΧ ΠΟΟ 1ρ80 Ιοφο ἀυχίββα θυ, α186 
σΟΙΠΙΠΘηοΓαΐ, τπὖῷ νογῦα τὰ δὲ δίκτυα 
ἑκκαιδεκάλινα. (ἰποὰ τόνον αἷῦ ΡΟ]ΠΧ 
νοσδίπτη δἰϊατη κῶλον, 1 τη] ΠΙΠ]6 ἰΟ6Ὸ 
ΑὙἸΒΟΟΡ 815 80 ΦπΠρΘΥΓΠΊΔΉΠΟ ΡοΟβὶΐο 
βγτηδίαν. 566 Ἰδίϊηθ αἰοϊτΥ ἔοτγιιδ, 
Ο8}}1ο6 ἐοσοη. (ὐαἴο ἀε6 ΒΗ. Β. α. 135; 
4: “{[{π6πΠῈ ΘΧΟΓαΙΓῚ οροτῖθί ἸΟΠρΊΠῚ 
Ρεάββ ΠΧ ΧΙ], ἕογοβ ΠῚ Παρϑαΐῖ, Ἰοσὰ 
1ῃ [ΟΤῸΒ 51ΠσΊ 05 [Χ,᾿ 001 νἹθ δππο- 
ἰαΐα. Επυϊάδπι 6 ΡΟ] πο 6 ἰπβογαϊ, πᾶ 6 
8 ΞΘ η5ῈΠπὶ) ΤΟΙ θρυ πὶ Πθοαβ88- 
τα Ραΐαθδτιη, 56α τιηθοβ 86 α]1α]. Ρ]:- 
ὯΠΠ5 τόνους δἔαπιηα ΔΡΡΘΙ]ανῦ το, 2: 
“ Βαάδτη εὖ ρ]αρὶβ τηδίθυθβ (ΠΠ ΠῚ 
Οὐδ Πυτη) --- Ξεὰ (απηδηδθ ρ]ασαθ 
ΘΟΠΟΙαπηΐ ἈΡΙΌΒ, οὖ ὮΙ οα5565 γ6] [διτὶ 
Δοίθη νἱποιηῦ. ὙΠαΙπηβαα 81 
ἰαπίαθ ἐθητιζαί]5. αὖ Δ ΪτΠ ὨΟΤΏΙΠΙ15 
Θαπη ΘΡΙΑΤΟΤΗΪΒ ΓΥΔΉΒΙΓΘἢὗ, ἸΠῸ ΡΟΓ- 
ἰδηΐθ τη αἰ] ΠΘ τη, α0ᾶ Βα [8 οἷη- 
Θεγθηΐαγ. ὅϑ'εα τηδχὶΠη]6 ΤΡ 51η- 
ΘῸ]α ΘΟΥᾺΠῚ 5 θη ηᾶ οοηΐθηο ααϊη- 
αὔᾶροπο ἢ]ο οοπδβίαγθ. ἡ ΘΠ ἸΟσ ΠῚ 
οὕ δ δ ιβκιιιβ δα α. το, 2, οἰζαββοίῖ, 
δέαπιηα αΑἸἰχὶῖ 68, 486 ΧΘΠΟΡΠΟΠ εχ 
τόνοις ἴθΓΠΒ ΘΟΙΊΡΟΠΙ δἰ. ἢοβ τό- 
νους  ΕἸΞκΙ5 τηδ]6 ἡιεηίοιμίος Ἰδίῖ πα 
αἰχιῦ, στη ἐογος δυΐ δέαπιπα ἀοὈοτγοί. 
ὕε τῇ ἰθχίαγα βίϑμηθη (στήμων) αἸοϊ- 
[ΓΙ τρίμιτος, {116 χ, ἑξάμιτος, ὨΘΧδΙη]- 

ἴο5, 515 δὔατα ἴῃ ΡΙΘΧΉ 5. αΙ σοί ατ 
πῖλος τρίμιτος πλεκτὸς, [ο5ῖ6. ΡοΪ]το 8 
10. 5ο. [1η8 δαΐοτῃ γε] Ηἰα ρθο ΑΙ 
ΤΑΌΟΩΘ [ἀ1586 ᾿ποοοσία, αἀοσεῖ Ιοςτιξ 
ὙΒΘΟΡΏΓαΞΙ ἀθ ἰσπθ 8. 45: Τινὰ δὲ 
τοιαύτης δεῖται θερμότητος, ἣ ἐν τῷ 
λεπτοτέρῳ γίνεται τοῦ ὕδατ τος ὥσπερ 

τὰ λίνα καὶ οἵ στήμονες οἱ ἡψημένοι" 
τῷ γὰρ ἀτμῷ ταῦτα διαθερμαινόμενα 

λαμβάνει τὴν ἔψησιν, ἐγκαταμιγνυμέ- 
νης ἅμα τῆς ἰκμάδος" ὃ καὶ χρήσιμον 
πρὸς ἰσχύν᾽ ἔνια δὲ τῶν βρωτῶν οὕτως 
ἑψεῖται, διαφεύγειν βουλομένων τὸ 
ὑγρόν. ΘΟῊΝ. 

μέγεθος ὟΥ εἰ5κῖτιϑ ἱῃξογρτθίδί " ]90- 
σ᾽ α1Π6Π1, οὐ 1η πεντεσπίθαμοι τοῖγα- 
[ΠῚ ΤΠΘΠΒΌΓΑΠῚ Θχὶσαδπη. Θ᾽ΠῚῈ] 80- 
ποίαὺ Δ]16Γ τὸ μέγεθος ἈΒΌΓΡΕΙΙ Ὁ. 
ΤΟ, 2, ὍὈῚ ββϑύ 4Ὧ(θ σδββιθιιβ δα ἈΡτᾺΠΙ: 
ἀπὸ δὲ τοῦ κορυφαίου τὸ μέγεθος δε- 
χάμματοι, τὸ δὲ βάθος τῶν βρόχων 
πυγόνος, ΌΙΪ 5Ιρσηϊῇοαῦ Αἰ {πα ΊΠοτΩ. 
Ηος νεσοὸ Ἰοοὸ ἀπ 1871 ρμοΐοϑύ ἸοηρΊ- 
[60 8Δῃ αἰυπαο βἰρηϊβοθίαγ. (ὑοπη- 
Ρᾶγα δηΐμη 5. 6, ἈὈῚ δβῦ: τὸ δὲ μέγεθος 
τὰ μὲν ἐνόδια διώρυγα---τὰ δὲ δίκτυα 
δεκώρυγα---αἀμφότερα δὲ τριακονθάμ.- 
ματα, καὶ τῶν βρόχων τὸ διάστημα 
ἴσον ταῖς ἄρκυσιν, τι] ΟΥ̓ΡΎΙΑΓ ΠῚ Ππ- 
ΤΏΘΓ5 86 ἸοηρΊ Π]Ίηθτη, ἁμμάτων νΕ͵Ο 
Δα ΔΙᾺ] Π6Π0 Γϑίθυυὶ νταθίαγ. δοα 
ΒΙΠῚῚῚ ΠῚ ΡΟΒΙΘΤΙΟΥ ἰοοῦβ αοσοῖ ἴῃ 
γΟΓΌΙ5 Πυπ8 ἸοΟΙΪ τὸ δὲ μ. πεντεσπί- 
θαμοι Ἰαΐεγα ταί ομθπη ἁμμάτων, διιΐ 
τὸ μέγεθος τοῖογ! δα Ἰοησ᾽τ]Π}6Π|, 
δῦ πηΘ ΠΗ ΟΠΘΠΊ ΠΌΠΟΙ ΙΓ] 16 ἅμμάτων 
ΘΧΟΙαΙΕΒθ. Θᾷδα Ῥοβύθυιου ΤῊ] ΟΡ]- 
ΠΙΟ ΨΘΓΟΞΙΠΊΠΙΟΥ 6556 νἱάθίιγσ. ϑϑϑοὰ 
αὖ ταῖϊο ΙΟΠΟΊ ΓΙ η1β οὐ Δ {6 1Πὶ5 
ΔΘΒΕΙΠΠΔΤΙ ΡΟΞΒΙδ, πιϑι85 τῶν ἀρκύων 
οοηβίαγα ἀθθοῖ, οἵ, φαϊα 510 ἅμμα, 4ο- 
ξοπάππι. ΡοΪϊαχ ἀθ Ροϑίτγθμηο νοοᾶ- 
Ῥα]ο ἰΐα 5. 28: Τῆς δ᾽ ἄρκυος τὸ μὲν 
καλεῖται βρόχος" ἔστι δὲ ὁ βρόχος τὸ 
συνεχὲς ἐν τοῖς δικτύοις τετράγωνον 

διάστημα, συνεστηκὸς ἐκ τεττάρων ἀμ- 

μάτων, ὃ τεινομένης τῆς ἄρκυος γίνεται 
ῥομβοειδές" δ οὗ τὴν κεφαλὴν διω- 
θεῖ τὰ θηρία ὡς διεκπεσούμενα, καὶ περὶ 
αὐτὸ ἐνσχεθέντα ἁλίσκεται. ϑ6α τδῖϊο 
ΔΙΌ ἾΠ15. γ 6] ἸΟΩρΊμα]Π15 Τοῖ5 ΘΧ 
Παμηετο ποάοτιιπὶ ἀεβπίοπάδο 4" ἢ- 
ΟΠΠΙΟΥ οϑὲ. Οὔ θ8πὶ ὑγδοίδ! οῃ δι 

ο 
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διπάλαιστοι δὲ τοὺς βρόχους, ὑφείσθων δὲ τοὺς περιδρό- 
5 μους ἀναμμάτους, ἵνα εὔτροχοι ὦσι, τὰ δ᾽ ἐνόδια δωδε- 
κάλινα, τὰ δὲ δίκτυα ἑκκαιδεκάλινα, τὸ δὲ μέγεθος τὰ μὲν 
ἐνόδια διώρυγα, τετρώρυγα, πεντώρυγα, τὰ δὲ δίκτυα 
δεκώρυγα, εἰκοσώρυγα, τριακοντώρυγα, ἐὰν δὲ ἡ μείζω, 

4. ὑφείσθων] 1ΔΌτΙ ὑφείστωσαν, 568 Α. ἴῃ τηᾶτρ', σθω. 5. τὰ δὲ δίκτυα 
ἑκκαιδεκάλινα ΒΕΥνΑΥΪζ ΤΠΔΥΡῸ Α. οτη. σθίοτ!. 

Το͵θοὶ δά ἘΡὶπιθίρατα. οατῃ ΘΧΡΙΙοα- 
ὉΠΟΠ6 νοσΔΌ}}} οἱ πιϑὰ8 ἄρκυος. ΞΟΗΝ. 
υοὰ ν. ἴῃ [παϊςθ. 

4. πεντεσπίθαμοι] ος ρΡοϑοὶξ α18- 
Ἰθοῖαβ Αἰοα, αὰᾶ6 α πο ἔδει ἴῃ ΠῚ5 
Οαπη πέντε σΟΠΠΡΟΒΙΓΙ5. Νοῖαν!ς δἴϊδτῃ 
(ὐοδείαϑ Ρ. 775. 

ὑφείσθων) Ἰηΐτα το, 2, 46 ἄρκυι 
8 ΔΡΓΙῸΒ: Ἐπ᾿ ἄκροις δὲ δακτυλίους 
ἐχέτωσαν᾽ οἱ δὲ περίδρομοι ἡμιόλιοι 
τοῦ τῶν ἀρκύων πάχους ὑφείσθων 
δὲ ὑπὸ τοὺς βρόχους" τὸ δὲ ἄκρον αὐ- 
τῶν ἐκπεράτω ἔξω διὰ τῶν δακτυλίων. 
ῬΟΙαχ 5. 28: Ἔστι δὲ περίδρομος τῆς 
ἄρκυος σχοινίον ἑκατέρωθεν τῶν ἄνω τε 
καὶ τῶν κάτω τελευταίων βρόχων διει- 
ρόμενον, ᾧ συνέλκεταί τε τὰ δίκτυα καὶ 
πάλιν ἀναλύεται" δεῖ δὲ τοὺς περιδρό- 
μους ἀναμμάτους εἶναι, φησὶν ὁ Ξενο- 
φῶν, ἵνα εὔτροχοι ὦσιν. προσβάλλον- 
ται δὲ τοῖς δικτύοις ἀπὸ στροφίων. 
τινὲς δὲ τούτους ἐπιδρόμους ὠνόμασαν. 
οἱ δὲ, δύο ὄντων, τὸν μὲν ἐκ τοῦ κάτω 
περίδρομον, ἐπίδρομον δὲ τὸν ἄνωθεν. 
ὍὈΙ τϑοία δπηοῖδῦ «ΠΡΘΥΓΠΔΠΉΙΒ 
ῬΟΙ]ὰοΘ ἀἸοοῖθ περιδρόμους, ααὶ 
ΧΟΠΟΡΠΟΠΕ βαμῃί περίστροφοι. 866 
ψΙΠ]οϑαπη Θ9Ὸ βουϊρύσγαιη ΧοπΟρὨΟΙ- 
[15 νυ] ἝΥΘΙη 6556 σθῆβθο. [26 οἴδ8- 
βΒιμἀ]πθ6 ῬΘΙΙΘΤΌΙΩΙ γνοῦρα δἰϊααοί 
ΘΧΟΙαΙ556. Βυβριοα θεαί Ζοθυπῖαθ 6Χ 
ἴοσο 5Ι ΠΉ]]]Π1ποῸ 6. 10, 2, ἈΌΪ εϑί ὑφεί- 
σθων ὑπὸ τοὺς βρόχους. Ῥο]]πχ αἱΐ 
Ῥογἀτοσηαη διείρεσθαι τῶν τελευ- 
ταίων βρόχων, ἴγ8)10] ΘΓ ΘΧΟΓΘΠΊΔΒ 
τηϑ οι 85. Χοπορῃοπίδ ἀοοίτηα α]- 
ψεῦβα εϑύ. [5 ρου αγοιηππη ἄρκυος 
Ἰορογαῦῖαθ να]ῦ ΠΟΤῚ ἀνάμματον, αποα 
αυϊα 510, βίαϊτη νἹἀθθῖπηϑ. [οῖπαθ 
ἀκρωλενίοις ἐνοδίων δα μαστοὺς, 
σοπίτα δικτύων δακτυλίους. Τηΐτᾶ το, 

Ἔπ᾽ ἄκροις δακτυλίους ἐχέτωσαν αἱ 
ἄρκυς οἱ οοἴ. Ῥο]]ὰχ 5. 29: Καὶ μὴν 
τοῖς ἐνοδίοις προσονομάζονταί τινες 
μαστοὶ, κύκλῳ ἐκ λίνων πλέγματα τοῖς 
ἀκρωλενίοις προσπεπλεγμένα, τοῖς δὲ 
δικτύοις δακτύλιοι, κατὰ ταὐτὰ μέντοι 

τοῖς μαστοῖς τὸ σχῆμα ἔχοντες" κρίκοι 
δὲ αὐτοῖς σιδήρου πρόσεισιν, ὡς ἐπὶ 
μείζοσιν οὖσι τοῖς δικτύοις. ΑΡρραᾶτοὺ 
δὰπ| μαστῶν εὖ δακτυλίων 6556 δ Π- 
ἄοτῃ; οὖ Ἰοοῖιβ 8106 Υ Χϑπορ ΟΠ 5 1τΟ, 
2, ἀοοοδῦ Ρ6Υ ΔΏ1105 ρΟΤἸἀΡοτη τη [1556 
ἰγα]θοίατη. Εὐππάθτη ἸοΊθαγ ἀδύτῃ δαΐ 
ΒΙΤΏ]Π]ΘΙΩ ΘΟ ΘΘΙΊΠΊ115 ΤΠΘΡΪΟ ἴῃ γΕΓΌΙ5 
περίδρομοι ἀνάμματοι, α186 ὭΘΙΏΟ 1Π- 
(ει Ῥγθίαπῃ ᾿πίοθγργοίαθαβ εϑύ. ΡΟ] ]ποΙ5 
ΠΟΤῚ ΒΟΓΙΡΌ] ἀναμμάττους Παθοπΐ: Ηδ- 
ΒΥΘΉΙ5. ῬΔΥΙΘΙ Οχ ΠΟσ γ6] βϑιίηῖπο 
Ἰοσο Παρεῖ: ἀνάματτοι, ἅμματα μὴ 
ἔχοντες. ὥρα Π1Π1] οχ νϑγϊθΐαίθ 1π- 
ΟΥ̓ΔΠΊ" 86] ΘΧΡ]]οα πα απ γοσδΌ] 56Ππ- 
Β.Π|. ΜΠΠῚ 516 νιἀθύαρ. «δεὺ Χο- 
ΠΟΡΟΝ ΡΟ ἀΓΟτ ΠῚ ΠΟῚ {8} 106 γ6 ΡΘΓ 
μαστοὺς, αὶ Παηὺ πὖ τηδοιϊαθ 6χ πο- 
615, 5β6α μού Ρ6Ὲὺ δη]05, 4ὰ0 ἴδεϊ- 
118 ΘΟ! ΓΔὮΪ οὖ θχίθηαιὶ ἡ ἄρκυς ΡΟΒΒΙΌ. 
51 415 ἴάπηθη ἀπ ϊ οῦ, φαϊα 118. Χοπο- 
ῬἝΟΏ ΠΟῊ 5βίαψτη δ ητ1105 ΠΟΙ] ϑΥ ΤΙ ὃ 
Ῥοβϑασηαβ Θἴ8ΠΔ ΒΈΌΒΡΙΟΔΥ [ογ τη 
αὐϊὰ τη 6 ]}Πσὶ ἀἸνούβαμη ἃ μαστοῖς 6Γ 
δακτυλίοις, σοητι8 8ΔΠαποα Ἰδαῖιθὶ 1Ππ 
Βιασητηδ ἄρκυι Δα. πη, Π66 αδίοΥ 
ΠΟΠ]]5 Ὠθχῦτη, αϊθα8 ΘοΟτηρΙθχατα 
ἔαῖ886 μαστὸν βΒυβρίοοῦ. 5 ΗΝ, 

τοὺς περιδρύμους ἀναμμάτους) οἱ 
περίδρομοι ἀνάμματοι, αφιοα 6Χ 6Ο6166 
Ῥϑυξατη, αὖ οΟρ᾿παραίαν, γϑϑυψαθγαξ 
Ὑν οἰβκίιιβ, ααστη ἤαθ οατοαΐ, αὖ 616- 
ἴπτα δα 1, 6, Τα] αὶ] ΠΙΌΤΌΓΡ ΠῚ 5011ρΡ- 
[ὈΓΔΠΊ, ΡΥΔΘΒΕΥΕΠῚ απ ΡΟ]]ῸΧ 8» 28. 
ΡΟΠΘΠΒ δεῖ δὲ τοὺς περιδρόμους ἀναμ- 
μάτους εἶναι, Ἰαλσιδτα Ρτοάθγα νἹθᾶ- 
ἴυγ. 

5. διώρυγα οἷ οο[.} ΠιΘΟΠΙΟΘΠΠΒ νο6 - 
τ: πιαρηϊέμαο ναϊίοα οαρὶαὶ ὀῖἴποϑ, 
ἐθγΉ085, ηιναίογηοδ, σιῖποβ. [Ιἴδατιθ 15 
Ῥιδθίοσεα δααϊίατη τριώρυγα ἰδρΊδ86 
ν᾽ ἀθίαν 1 οΟαϊο6 δὰ0. ὅΟὍηΗΝ, [968 
ἔογπηᾶὰ Πουτη ΘΟμροβιίοσιτη σοηϑίαϊ 
ἦα δχ 'ἴῆϑοῦ. Αἰίϊοα, ἈὉΪ πεντώρυγα, 
ἂθ χὰὰ Βοεοκη. ζγζχιμάθη, ἰδοῦ ἀα5 
ϑοοινεδθῖν Ὁ. 412. Υ. ΤΙ68. ον δὲ 
᾿᾽Οργυιὰ, Ρ. 2154ᾳ Ὦ. 

; 
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δυσμεταχείριστα ἔσται: ἀμφότερα δὲ τριακονθάμματα, καὶ 
τῶν βρόχων τὸ διάστημα ἴσον ταῖς ἄρκυσιν. ἐν δὲ τοῖς 
ἀκρωλενίοις τὰ μὲν ἐνόδια ἐχέτω μαστοὺς, τὰ δὲ δίκτυα 

ἡ δακτυλίους, τοὺς δὲ περιδρόμους ἀπὸ στροφείων. αἱ δὲ 
σχαλίδες τῶν μὲν ἀρκύων τὸ μῆκος δέκα παλαιστῶν, 

ἔστων δὲ καὶ ἐλάττους" αἱ μὲν ἄνισοι αὐτῶν ἐν τοῖς 
ε ͵ὔ - 7 αν ἀχὸ ΚΑ ἈΝ ΄ 3 7 3 

ετεροκλινέσι τῶν χωρίων, ιν ἰσαὰ τὰ ὕψη ἐξαίρωσιν., εν 

6. περιδρόμους ΓΑὈτὶ περιστρόφους. 
είων. 

ἵν᾽ οτη. 101]. 

6. ἀκρωλενίοις] ΡΟΙΙῸΧ 5,29: Ἔστι 
δέ τι ἄρκυος μέρος. καὶ ̓ ἀκρωλένια, ὅπερ 
ἐστὶ τὰ πέρατα τῶν ἀρκύων, ἃ οἱ μὲν 
κράσπεδα, οἱ δὲ πτερύγια ὠνόμασαν. 
ἴῃ ΓΟΙ δὰ ἌρΡΓΟῸΒ ΧΘΏΟΡΠΟΗ το, 2, τὰ 
ἄκρα 5᾽τΩρ] οἴου γοοαῦ. [}ἢ ΤΒοπΉβΕ 
ΟΥ. 23, Ῥ- 207 Δ, εϑ : Τὰ δίκτυα κατα- 
γαγεῖν ἀπὸ τῶν σχαλίδων καὶ διασπά- 
σαι τὰ ἀκρωλένια καὶ ἐπιδεῖξαι τοὺς 
βρόχους, ὅτι λαγαροὶ ἄγαν καὶ ἀσθε- 
νεῖς. ὍΘΙ νιαδηΐαῦ ἀκρωλένια νἹἱχ 
6556 ΡΟΒ86 ΒΌΓΩΓΤΠΔΘ ΤΘΙ8 ΟἵΔ6. Νξεο 
Ἰοοιιβ Χεπορποπί!β 6, 9, οσοηγϑηϊΐ, δὰ 
απθπλ αἀ6 πδὰ νἹἀθὈΙπηὰ8. δοσαγαίι8. 
5ΟΗΝ. 

περιδρόμους ἀπὸ στροφείων]) υ!]- 
σαΐστη περιστρόφους 6 ῬοΟΙΊπο6 οοτ- 
Τοχὶ, ὑἀπᾶθ Βτοάδθιβ επηεπηάανοσγαΐ 
νυϊραΐαπη δπίεα ἀποστροφείων. Ζειυ- 
ὩΪὰ5 στροφεῖον ζμηϊοιίιηιν ἐογέμηι ἴτι- 
ἰεγρσγοίαίαυ. ἀρὰ Ρο]]πσθτη ἰδπηθη 
Ἰερι στρόφια, αποα ρῥτδοίογο, αὐ 
ξουπηδτη αἸτηϊΠὔ να πὶ νοσδ1}}} στρό- 
ῴος, σφῃιορα Ηδβγομὶαβ ἱπίεγργδίαιγ 
συνεστραμμένος λῶρος ἢ σχοινίον. 
ὕπαςε βυπὶ δίγερρὶ Ψιχαν το, 8, 
ααϊθιιβ τοὶ οἰγοα ΒΟΔΙΠΟ5. ΤΕ] ]σ8η- 
ἴὰγ. ΞΟΉΝ, Αρυᾶ Ρο]]πσοπη μού 
ΒΟ θοπάπθπη στροφείων αἰχὶ δα 765. 
ΒΘΡΠΔΗΙ. 

ἡ. σχαλίδες] ῬΟΙ]ῸΧ 5. 10. ἱπίογ ἴῃ- 
ΒίΓατηθηΐα ΠΟΠΙηδύ ἄρκυες, σχαλίδες, 
στάλικες, σχαλιδώματα. 5.31: Στάλικες 
δὲ καὶ σχαλίδες καὶ σχαλιδώματα ξύλα 
ὀρθὰ, ἐξά ἄκρου διττὰ, ἱ ἱστάμενα μὲν κατὰ 
τῆς γῆς, τοῖς δὲ δίκροις ἀνέχοντα τοὺς 
τῶν δικτύων βρόχους τε καὶ ἱπεριδρόμους. 
ἀνίσους δ᾽ εἶναι δεῖ τάσδε τὰς στήριγ- 
γας, ὅπως πρὸς τὰ ὑψηλὰ καὶ κοῖλα 
τῶν χωρίων κατὰ τὴν χρείαν ὁ ἀρκυω- 
ρὸς ἁρμοσάμενος ἀπισώσῃ τῇ τούτων 
ἀνισότητι τῶν δικτύων τὴν στάσιν, ἣ 

1. τῶν μὲν] [ΔὈ1] μὲν τῶν. 
ἀπὸ στροφείων]) ΌΤΙ ἀποστρο- 

ἔστων] ΓΛΌΓΙῚ ἔστωσαν. 

καλεῖται ἀρκυστασία.. ᾽1 ν]ά65 ἴΔη- 
ααΔΠῚ ΞΕΥ̓ΠΟΠΥ ΙΔ ΘΟΠΊΠΠΘΙΠΟΤΆΤΙ στα- 
λίδας εἰ σχαλίδας ; ἀρὰ Χεη. [πη η 
5. 8, ΒΕ] Ὀδηΐαν σταλίδες ΤΑ Πατᾶτη 
ἀἴνογβα, δὶ βου!ρί σα βρθοίθβ. ϑεα 
τοί δίθβρμδημιβ εὖ 101] σχαλίδων τε- 
ΒΓ : Πᾶπὶ α(α6 δδάθῃὶ τ ἀποθ 8 
απ] ἀθπὶ νο δ }}}8 ΞΥΠΟΠΥΠΙΪΒ ]Ἰσεῖ 
αὐ], 56 τηϊηϊτηθ εἰαβαθη) ν σαθ}]} 
ἀπάαθαβ ἔοτντηϊβ αἸδ]θοῖο ἰδηέαπιὶ αἰ- 
γΕ 515. Ηδβυοῆϊιβ ΠΟ 50] ππΔ στα- 
λίδας, 564 οἴϊδιη στάλικας Παεΐ, πἴ] 
Βεχίαβ ΕἸρι το ὈΤ]Ὶ 8 [Π10|0, 
Αὐἰθιηϊάοστι ΟἸΊΓΟΟΥ. 2, 11, οἱ Ρο]- 
Ἰαχ. [ἄδπὴ ἨδβυοΒῖα8: Σχαλίδες, δι 
ὧν σχάδουσι τὰ δίκτυα ὀρθὰ ἑστῶτα. 
Ιάειη : Σχάδες, τὸ δίκτυον. σποά ο5- 
5105 ἴῃ σχαλὶς πηπίαθαΐ ; 56 π6 8]ς 
4υϊάθπῃ ρΊοββα ᾿ηΐερτα ἢΐ. (στα 16πὶ 
Ἡϑυομλι5 ἀποσκαλιδώματα ΠΟΙΗΪΠΕΐ, 
αᾶθ ΧΘπορΠοη ἀποσχαλιδώματα, Ρὰ- 
τοῦ 8114 15 Δβριυϑομα ἰἀπίατη ΟἹ ΈΓΓΘ 
σχαλίδας ἃ σκαλίδι; 568. οσατὴ σκαλὶς 
ΟαΗΠ θα μαρθαῦ δἰγπηο]ορ Δ Π, ̓ Γγδθ- 
βίαί σχαλίδας οτπὶ Η ΘΒγΟὮΪΟ ἀαυῖν ΓΘ 
ἃ σεῦ. σχάζειν εὖ ἴὴ ΠΘΒγΟὮΙΟ 50Γ1- 
Ῥοθῖθ σχάζουσι Ρτοὸ σχάδουσι. [ἴίδ αἸ- 
οἰἴαν σχάζειν μήρινθον οἷ, 5ἰτη11184. [π- 
δρίαβ ἴδιηθη ΟὙΠΘρσϑυ οι ΒΟΥΙΡΊΟΥ 
50 ΟΡΡΙΔΠΙ Ποιμηθ Ποίμβ 1, 150: 
Δίκτυά τε σχαλίδες τε βρόχων τε πο- 
λύστονα δεσμά" 152, κάμακας" 157; ἅμ- 
ματά τε στάλικάς τε 8 Πα] 81 αἸγ ΟΓΒα5 
ΤΕ5 ᾿πύϑυ γθπδίουβ Ἰη5 Γπτηθηΐδ ΠΟΓ- 
τποπηοταῖ, 5ΟΗΝ, 

ἔστων] Υ. 84 5. 2. 
ἑτεροκλινέσι)] ἨδγοὮῖτι5 : Ἕτερο- 

κλινὲς, πλάγιον, καταρρεπές. ΡοΙαχ 
ΡΓῸ Βος νοοᾶθα]ο τὰ ὑψηλὰ καὶ κοῖλα 
τῶν χωρίων ροβυϊ. ΒΟΉΝ. Θυ] 
ἀεϊπαε ἸΠΒΘΓΕΪ, ἵνα, 84 ἀἸζαιι6 88 Τ18}]6 
αὐταὶ δ᾽ εὐπερίσπαστοι, καὶ τὰ ἄκρα 

Ὄ 2 
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Ν - ε 7 εὐ) Ὡ ᾿. » , Ἁ δὲ τοῖς ὁμαλέσιν αἱ ἴσαι: αὗται δ᾽ εὐπερίσπαστοι τὰ 
2) Ν 3 Ν “ Ξ “ Χ 3 Γ 4 ε Ἁ 

ακρα καὶ αὑταὶ λεῖαι' τῶν δὲ ἐνοδίων διπλάσιαι, αἱ δὲ 
΄ ’ ἊΝ Ν ΄ , , “ 

τῶν δικτύων τὸ μὲν μέγεθος πεντεσπίθαμοι, δίκρα ἔχουσαι 
Νὰ ᾿ 5 “ Χ 7 » σ΄ Ν ΄- Ἁ 

μικρα, τὰ ἐντμήηματα μὴ βαθέα: εὐπαγεῖς δὲ πᾶσαι καὶ μὴ 
ϑ΄χον Ν ΄ὕ Ν Χ 7, κ ᾿ ,, κα 

8 ἀσύμμετροι τὰ πάχῃ πρὸς τὰ μήκη. τῷ δὲ πλήθει τῶν 
σχαλίδων οἷον τέ ἐστι χρῆσθαι πρὸς τὰ δίκτυα πολλῷ 

Ν 5 , Σ) , ᾿ δ ΄ 5 “ 

καὶ ὀλίγῳ ἐλάττονι μὲν, ἂν σφόδρα τείνηται ἐν τῇ 
΄ 7 9 Χ ε -: Ε Χ 5» "ὔ 37 

ο στάσει" πλέονι δ΄, ἂν ἡσυχῇ. ἐστω δὲ καὶ ἐν ὅτῳ ἐσον- 
Ὡς ζο Ν Ν ͵ ε Ἧ - Ἵ 

ται αἱ ἄρκυς καὶ τὰ δίκτυα ἐν ἑκατέροις κυνοῦχος μοόσχειος 
Ν Ν ’ὔ 7 5 “ ἰ ’,’ ΄ Ν 

καὶ τὰ δρέπανα, ἵνα ἢ τῆς ὕλης τέμνοντα φραάττειν τὰ 
δεόμενα. 

η. αὐταὶ Β. ργ. αὗται σοτΥ. Α... 

Β.ΙΝ. δικρὰ Α. 
σταλίδων. 
ἀδοαβ. [01] ἐλάττονα. 

αὐτὰ λεῖαι. δι Βιοιο ας δἰζθγατη αὗται 
1η αὐταὶ τητίδΥ1], τὸ νουῦ ΓΘΟΠ]ΘΘΠτ18, 
ΒΌΡΤΘΙΠΤΙΠΙ ΟἸΓΟ ΤΉ ΠΘΧΊ 11 βιηΐ, 1μ088- 
α.6 Ἰονῖδ. 

7. ἐντμήματα)] ἴρδ5ο5 δηριτ]ο5. 5515 
ῬΆ115 ἴδοίοβ ᾿πίθυργθίδίαυ ΟΥ̓ βἸβ Κι 8. 
ϑεα ατὈϊδγὶ ροΐϊοβί, δίκρα μικρὰ 5ἰηῖ- 
ὯΘ ΤὨΙΠΟΥἃ 8 5Ι:ΠΊΡΠΙΟΙΤΕΙ ρᾶτνα. ΝΆΠῚ 
51 Ῥᾶγνἃ βιηΐ, ἀρκύων εἴ ἐνοδίων σχα- 
λίδες ἔτοα ΟΠ ΠΪΏΠΟ ΟΔΙΓ15586 Βαπί 6χ- 
Βτηδ πάδθ. δῚΠ ΤΠ] ΠΟΓΆ, 86. ροϊεβί 
Οδ188 ᾿ΓηΠΠ]Παΐδ6 ᾿ΠΟΙΒΌΥΔΘ, ΠΠΔΤΏ 66 ]- 
ἄετη ποπάπιη ἐχοοριίανι. ΒΟΉΝ, 

ὃ. σχαλίδων] ΝΟ 56. Ἔ: 7 τῷ δὲ 
πλήθει τῶν σχαλίδων οἷόν τ᾽ ἐστὶ 
χρῆσθαι πρὸς τὰ δίκτυα πολλῶν καὶ 
ὀλίγων" ἐλάττονι μὲν, ἂν σφόδρα τεί- 
νηται ἐν τῇ στάσει πλέονι δὲ, ἂν 
ἡσυχῆ. ἴπ ΠΙῚ5 ρΡβδοσδίτπη 6586 ΠΟῸῚ 
αἀαδιΐο, εὖ Ἰοσ ἸΘν:βϑιπηα ὉΗΪῈΒ 
1ΐογαθ Ἰδοίτιτα ΟΟΥΤΙΡῚ αἀθΌεθ, 5611- 
θεπᾶο πολλῷ καὶ ὀλίγῳ: ΔΙῚ πλῆθος 
ἀϊοῖταν τϑοΐθ ὀλίγον οἱ πολύ: εβϑί 
ΘὨΙπῚ ψΟΟΔΌτ] πη πη]6 6186 ΒΙσηΙΠοᾶ- 
ὉἸΟΠ5, αὖ πεμηιογιδ: δ οὐ ΟΙΟΙΓΓ 
πλῆθος πολλῶν καὶ ὀλίγων, ΟΠ τΤοοῖθ 
ΒΕ] ΠΡΊΓαΥ τηοαο σομηρϑΙαίϊνο ἐλάτ- 
τονι δ πλέονι: ἀθθθθαῦ 6886 ἐλαττό- 
νων οἱ πλεόνων. ΟΗΝ, 

ἂν---ἂν] ΒῚΒ 5οη]θεπάαπι ἐὰν, εἰ 
πλείονι. 

ἐνοδίων τηδΥσίποβ ἃ. Β. εὐ Ν, ἀρκύων Δ.Β.1.. 
πεντεσπίθαμοι)] πεντασπίθαμοι ϑῖορηδηαΒβ. [ΔΌ1] πεντασπίθαμον. δίκρα 

8. σχαλίδων] σταλίκων ἢ σχαλίδων ΤΠΔΓΡῸ ἃ. (ὐθίβϑιει 
πολλῷ---ὀλίγῳ) ἰΔὈΥ] πολλῶν---ὀλίγων. ἐλάττονι ὅτο- 

9. ἐν ἑκατέροις) Δ ΕἸΙΒΚί5 Ιἰηΐογ- 
ΡΓΘίαίαΣ ὠέγίδῳιο ααγιποίιβ. Οποὰ 
ΘΟΒΠΏΒ1 ΡΘΙ νεῦῦδ ΠΙοογοῦ ἴβοθγθ, (ἀ6- 
Ὀεθαῦ εθ8886 πρὸς ἑκατέροις.) ἴα 6 ῃ οϑέ 
8 βθηΐθηϊδ 8]1Θ τη. ὙΠ. ΠῚ ΔΠ1Π- 
δαάνογν (. δϑηθταβ, 481 ἢ ἑκάτερα 
ΒΟΙΙΌῚ νο]αϊῦ. [Ιἴδατπιθ νεῦθᾶ αἱ ἄρκυς 
καὶ τὰ δίκτυα ἴἴὰι εδβὲ Ἰπίογρυείαξαβ, 
4881] βου! ρα Πη εβϑ8εΐ αἱ ἄρκυς, καὶ 
(ἕτερος) ἐν ὅτῳ τὰ δίκτυα, ἢ ἑκάτερα. 
ΘΟΗΝ. ἐν ἀο]ενῖς [,Θησίαβ. 

κυνοῦχος] ῬΟΙΙῸὰχΧ 5. 19, ποιηπϊηδὲ 
κυνοῦχον, Ῥοβίθα δρέπανα δὲ, ὅπως, εἰ 
δέοι τῆς ὕλης τι κόψαι, εἰς τὴν τῶν 
ἀρκύων ἀκώλυτον στάσιν, ὑπάρχοι τὰ 
δρέπανα. [(6Πὶ 8. 31: Κυνοῦχος δὲ 
δέρμα μόσχειον, εἰς ὃ ἐντίθεται τὸ 

ἰκτυον, τῷ σχήματι πεποιημένον, ὥσ- 

περ τὰ σύσπαστα βαλλάντια. [Ι΄ θτη 
1Ο, 64: Κυνοῦχος (εἰς τὸ) ὑποδέξασθαι 
τὰ ἱμάτια. ῬΊυτα αἀδθτηΐ ᾿πίευργθίθβ 
Η δυο οὐ δυϊάδθ. Κυνοῦχος Θχ ΠΟΟ 
Ἰοοο οἰτανὶξ Ηετοάίδηιβ ἰπ ΡὨΠοῦ. Ρ. 
442, ροεῦ ἱΜοουιη βαϊίτιβ, Κυνικὸς εϑῖ 
ἴῃ Βεκῖκ. Απ. ρΡ. 245. 225. ΗΝ. 

φράττειν  ΑἸϊατη ἀβατη ΘΟΠαπλθτηο- 
γανιῦ ῬΟΠ]Χ ἴῃ ἸΙοοο ἃπίθα ροϑβῖίο. 
Θυθὴη Χοθορποι δηποίαν!ς, εὰπὶ 
ΤΈΡΟΙΪΘ5. ο. ὁ, 9; Ιο, 7» εὖ 8|10|]. 
5ΟΗΝ. 

δου Δα το Σ᾿ ὡς ὐω δ». 



ὼϑ 

] 

ΓΡΑΠΡΥ ΚΙ: 107 

τ τὸ ᾧ, ΕἸΣ. 

Τὰ δὲ γένη τῶν κυνῶν ἐστι διττὰ, αἱ μὲν καστόριαι, 
αἱ δὲ ἀλωπεκίδες. ἔχουσι δ᾽ αἱ μὲν καστόριαι τὴν ἐπωνυ- 
μίαν ταύτην ὅτι Κάστωρ ἡσθεὶς τῷ ἔργῳ μάλιστα αὐτὰς 
διεφύλαξεν" αἱ δ᾽ ἀλωπεκίδες διότι ἐκ κυνῶν τε καὶ ἀλω- 
πέκων ἐγένοντο᾽ ἐν πολλῷ δὲ χρόνῳ συγκέκραται αὐτῶν 
ἡ φύσις. 
παὶ, χαροποὶ, μυωποὶ, αἰσχραὶ, 
ε Ν Ε] ΄, ,)7 

ὑψηλαὶ, ἀσύμμετροι, ἀψύχοι, 

1. διττά] [ΛΌΤῚ δισσά. 

τ. αἱ μὲν καστόριαι ΡοΠΧχ 5.37: 
Καστύριαι δὲ καὶ Μενελαΐδες καὶ “Αρ- 
μόδιοι ἀπὸ τῶν θρεψάντων ὠνομάσθη- 
σαν. λέγουσι δὲ τὰς μὲν Λακαίνας ἐξ 
ἀλωπέκων τὸ ἀρχαῖον καὶ κυνῶν γενο- 
μένας κληθῆναι ἀλωπεκίδας. τη οΧ 
ΝΙσΆΠπαγΟ ροοθΐα συϑίθυεμβ ααθθῆδπι 
ΤᾺ Ὀυ]οβα δα 5. 29, εχ δοῆθῃι: Αἱ 
δὲ Καστορίδες Κάστορος θρέμματα 
᾿Απόλλωνος τὸ δῶρον" ταύτας δ᾽ εἶναι 
ὁ αὐτὸς οὗτος ποιητὴς τὰς ἀλωπεκίδας 
λέγει, μιξαμένου τὸ γένος ἀλώπεκι Κα- 
στορος. -πξπὶ μὴν τάς γε Μενελαΐδας 
τὰς αὐτὰς εἶναί φησι ταῖς Ψυλλικαῖς. 
Ἡ δυο ῆϊτ8 οὖ 1ρ886 Ρο]]χ 8. 27. Ψυλ- 
λικοὺς ΠΟΙΩΪΏΔΠ8Β 80 πΓῸ6 Α ΟΠ δῖδα νοοᾶ- 
ἴο5 αἰεὶ δύ᾽ ἀδελφῶν κυνῶν ἐκεῖθεν ὑπὸ 
Μενέλεω περὶ τὴν ᾿Αργολικὴν τραφει- 
σῶν. ΒΟῊΝ. ὙῬΠοΙηδίαΒ. ΟΥδῦ. 27, 
Ρ. 225 Ὁ : Ἕτερον μὲν κάλλος Καστο- 
ρίδων κυνῶν, ἕτερον δὲ ἀλωπεκίδων, καὶ 
διακρινεῖ σοι καθ᾽ ἕκαστον γένος τὴν 
εὐμορφίαν ὁ πάντα σοφὸς Ξενοφῶν. 
Θαὶ Καστορίδων φάγῃ 10. Ὁ. 

συγκέκραται αὐτῶν ἡ φύσις) αὐτῶν 
8 να]ρθ8 οὖ οδη68 οοθιηΐοβ γοίουίαυ. 

{908{τ|πβητ16 ΔΠΙΠΠ 115. παύιγαηη ταϊχίδη 
ἴῃ ΘΘΏΘΙΘ 60 810 οχίδτσθ, 4π06 ἀλωπε- 
κίδες Δρρει]αίασ. [ρΡ58]1 βουϊρίοτθ νϑ- 
Τ6Υ65 εὖ (ΤΥ ΓΗΓΠΔΕΙΟΙ ΘΥΤΌΓΘΊη ΡΙΌΘΙ66- 
ταπί εὐ Γ,ΔΟΟΠΊΘΟΒ Ο8Π65 ΟΠῚ ψῈ]ΡΙΠΙ5 
σομΐαα15886 υἹἀθηΐαγ, νοϊαῦ Η δυο τι8 
ἴῃ νοσϑῦιο Κυναλώπηξ, Ὁ] εδ: ἢ 
τοὺς ἐξ ἀλώπεκος καὶ κυνὸς Λακωνικοὺς 
κύνας φασὶ γίνεσθαι. Δποσατη ἰδοϊπηΐ 
Β0ΠΟ]18 8α ΑΤΙβίορῃ. Βααϊί. τούς, τούύ, 
εὐ ΤΠ γβιβίσ. οοό. Δοσαγαίϊτιβ αἸβίϊ σα 
ἈΠΟΠΥΠΊΙΒ (6 ΔΠΙΤΉΔ]10 115 Απρτιβίδητιβ 

Ν « 

χείρους δὲ καὶ πλείους αἱ τοιαίδε, μικραὶ, γρυ- 
σκληραὶ, ἀσθενεῖς, Ψιλαὶ, 

ἄρρινες, οὐκ εὔποδες. αἱ 

2. ἄρρινες Ν΄. ἄρινες ΠΘΙΕΥ]. 

Μείαβ [ΤἸπποίῃοι5 ααζϑειβ δρια Οτὰ- 
τηθταπι Αποςοᾶ. ΟΧ. νο]. 4. Ρ. 265, 081 
ἴϑτηθη δος πο εαϊίδ] α. 5», ὉῚ οδβί: 
Συγγενομένη ἀλώπηξ κυνὶ τίκτει τὸν 

καλούμενον ἀλωπόν᾽ ἐὰν δὲ ἄρσεν ἢ, ὁ 
δὲ κύων θήλεια, τίκτεται Λακωνικὸς 
κύων, ὥσπερ συγγινομένων κυνὸς καὶ 

τίγριδος τίκτεται ὃ ᾿Ινδικὸς κύων. 
5ΟΗΝ. 

2. αἱ τοιαίδε] Ϊπιρτοθαηέμν (εχ αἵτο- 
46 σρῃθγθ) φίίαθ ἤα8 σογιέ ποία. 
5ΟΗΝ. 

χαροποὶ] (ἰ'αο5]15 σου, δα σοουι- 
Ἰθῖιπ σΟ]οσθ 8οοθαθηθθτι5, ᾿ΠΘΥΡΓΘ- 
αι Δ διβκῖπβ, σκληραὶ, τἱσίααο, χια- 
γι πιοηιῦτα αἰ σι ίεν πιουοπέι". (ὐοηΐ. 
δὲ Βα. το, 7, χαροποὺς ΑΥ̓ΤΊΔΠῚΒ 6. Ε 
ΠΟΠ ΕΣΘΙΡῚΕ: 5ΟΗΝ, Βθαθθηβ αἰσχραὶ 
ΠΟ οϑβύ 5. 3, 564 ἰ8Π618Π| ΘΔΥΌΤΗ ΡῸ- 
πἰζατ ααϊυιβοτιπι πο σΟΠ] αΠρΊῚ (τιν. 

ψιλαὶ] Βγευϊδδίηιιβ δὲ ἐδηι551)115 
[5 οὐδιίξαρ, εὐ ργούϑιιβ αἀριαΐαθ υἷ- 
αφαπέιτ. τυ θυ ργοὕαίτσ ΝΥ οι κπιβ. οτη- 
Ραγαῦ Αὐγίδηὶ Ἰοοατη Ν᾽ επϑΐ. ς. 6, τα’ 
Ἢ θρὶξ, εἴτε οὖν τοῦ δασέος γένους, 
εἴτε τοῦ “Ψιλοῦ τύχοιεν οἱ κύνες, λεπτὴ 
ἔστω καὶ πυκνὴ καὶ μαλθακή. Ὁ]πάρθ 
ΔΡρᾶγεῖ ἰϊδηη οᾶΠ68 Ψιλοὺς αἸοίοΒ 
ΤΩΪΠΙΠΠ6 αἰδριίαίοβ ΟΠΊΠΙΠΟ ἔπ]586. 
ΑἸΙατη ἰἱπίογργθίδ! θη Βαρρεβαϊίαΐ 

Ἰοσιβ ὥΥΠ6Β1 ἴῃ ἰδπάθ (δ]νιῦ. Ρ. 67 Ὁ, 
46. σϑηϊθιιβ νϑηδίϊοῖβ : ̓Ἑκεῖναι σοφώ- 
ταται τῶν κυνῶν, ὧν ὦτα καὶ γαστέρες 
ψιλαὶ, αἱ λάσιοι δὲ ἔμπληκτοι καὶ θρα- 
σεῖαι. Ἐδαστῃ περὶ ὦτα λάσιον 511η1- 
ΠΠοῪ ᾿τηργοθαΐ Ρ]αίο ῬΗΔΘαΤΙ ̓. 252 [ὰ. 
Οοπΐ. δα ς. 4,1. ΞΟΗΝ, 
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Ἁ 53 ἣΥ ’ “΄“ 

μὲν οὖν μικραὶ πολλάκις ἐκ τῶν κυνηγεσίων ἀποστε- 
ροῦνται τῆς ἐργασίας διὰ τὸ μικρόν" αἱ δὲ γρυπαὶ ἄστο- 
μοι καὶ διὰ τοῦτο οὐ κατέχουσι τὸν λαγῶ; μυωποὶ δὲ καὶ 
χαροποὶ χείρω τὰ ὄμματα ἔχουσιν, ἄμορφοι δὲ καὶ αἰσχραὶ 
ς- ὧν ε ᾿ Χ ἢ 5 Ἀ - 
ὁρᾶσθαι αἱ δὲ σκληραὶ τὰ εἴδη χαλεπῶς ἀπὸ τῶν κυνη- 

’ ’ “ ΣᾺ 7 ε ω 

γεσίων ἀπαλλαττουσι: πονεῖν δὲ ἀδύνατοι αἱ ἀσθενεῖς καὶ 
αἱ ψιλαί καὶ αἱ ὑψηλαὶ μὲν καὶ ἀσύμμετροι ἀσύντακτα 
ἔχουσαι τὰ σώματα βαρέως διαφοιτῶσιν" αἱ ἄψυχοι δὲ 
λείπουσι τὰ ἔργα, καὶ ἀφίστανται τὸν ἥλιον ὑπὸ τὰς 
σκιὰς καὶ κατακλίνονται" αἱ δὲ ἄρρινες μόλις καὶ ὀλιγά- 

᾽ 2 ων σϑο ε δ 9. ΒΟ ἮΝ 5 
κις αἰσθάνονται τοῦ λαγῶ" αἱ δὲ ἀποδὲς οὐδ ἐὰν ὦσιν 

Ψ, δΝ ’» ’ 3 ᾽ 3 3 3 

εὔψυχοι τοὺς πόνους δύνανται ἀνέχεσθαι, ἀλλ᾽ ἀπαγο- 
7 Ἁ ἊΝ 7] “- ΄ι 

ρεύουσι διὰ τὸ ἄλγος τῶν ποδῶν. 
5. Ν Ἁ ἈΝ “ 9 » 4 ᾽ὔ 3 “κι 9 “σ΄. 

Εἰσὶ δὲ καὶ τῆς ἰχνεύσεως πολλοὶ τρόποι ἐκ τῶν αὑτῶν 

3. λαγῶ] [101] λαγὼ ἢϊο οἵ τἸηΐτα οἱ 6. 
μὲν Δ΄ αἷὖῦ Α. οπι. σδίοτ. 
ἄρρινοι ἡ. (ὑδ(ο11 ἄρινοι. 

3. ἀποστεροῦνται) ἴ,οουη ΠΟῚ ἴη- 
[6]]1σο. Τηΐτγᾶ 6, 4: ᾿Εξιέναι δὲ πρῷ, 
ἵνα τῆς ἰχνεύσεως μὴ ἀποστερῶνται, εϑῖ, 
αποά αἰΠΠου]ζαύθτη ποη Παθοί. Ρτδθ. 
ἴογθα νοῦθα 8416 ἐκ τῶν κυνηγεσίων 
διιροηΐ ἀΠΠοα]αίειη. ΒΟῊΝ. Οἱ 
ΟΡΘΓΆΤΩ Ρευάπῃὺ γογ ἴῃ Τπα]66. Ἔκ 
τῶν κυνηγεσίων βιϑρθοίθτη ἴδοις 86- 
468 ἀπὸ τῶν κυνηγεσίων. 

ἄστομοι] ῬΟΙ]ῸΧ 58. 62, γρυπαὶ εἱ 
ἄστομοι Ἰηΐ6Ι" νἱῦα, ΟΘΠ πη ΠΟΙΊΪΠϑῦ, 
1ηΐο1 νἱγίπιθ8. οοπίτα σιμαὶ, εὔστομοι, 
εὐθύστομοι. ΒΟῊΝ. 

λαγῶ] Ηδπο 5βουρίυγαμη ἴῃ Χοϑηο- 
ῬΠοπί8 Ογποροίϊοο τορογΐδτη Ἶ8πὶ ΟἸ τὴ 
τοδίαίαν ΑἸΠΘηδΘαΒ 99 Ρ. 400 ἃ. δὰ 
Ἡετοαϊδηὶ Ρἢ]]δίβοσιιβ Ρ. 429. 1ΐα {τᾶ- 
αἰῦ: Τὸν Ἥρω, τὸν Μίνω, τὸν ᾿Απόλ- 
λω, τὸν Ποσειδῶ ἄνευ τοῦ ν οἱ ᾿Αττικοί" 
τὸν λαγὼν καὶ τὸν νεὼν, τὸν νεὼ καὶ 
τὸν λαγὼ ἄνευ τοῦ ν ἢ σὺν τῷ ν. 
Ν. ΝΙςΘΡΠοΥΪ ἔγαρτη. [μ6χ. ασ. Ρ. 320. 
5ΌΗΝ, Ρίυτα α6 δεοθηΐα. οἵ ἔουπηᾶ 
ν. ἴῃ 65. ϑίθβρῃ. 

μυωποὶ]) ΡοΟ]]τχ ᾿Ἰπΐου ν 8 χαροποὶ, 
μυωποὶ ῬΔΙΪΟΙ Ἰυχία ὩοτΙηϊηδῦ, ἸΠΐ6Ι 
Ἰαυσθβ ὄμματα μέλανα, στίλβοντα. 
Τάθτη ἀθιπᾶδ Ἰαχία ποιηϊηδί αἰσχραὶ, 
ἄμορφοι. ΞΟΗΝ,. 

σκληραὶ τὰ εἴδη] ῬΟΙ]ὰΧ 5. 62. ᾿πίοΥ 
να Παροῖ σκληραὶ τοὺς αὐχένας, ἴῃ 
Ἰφαα1)5 ροπὶῦ τράχηλον μακρὸν, ὑγρὸν, 

οὐδ᾽ ἐὰν Β. 

αἱ δηΐο ὑψηλαὶ δΔααπηξ Α. 5. ν.» ἴ.. 
σώματα τηλῖροὸ ἃ. (ὐείουὶ ὄμματα. ἄρρινες] 

οὐδὲ ἂν Α.].. 

περιφερῆ. 6 Χεη. 4.1. (ΗΝ, 
ἀπαλλάττουσι Οὐπηπηθηΐ. 2, 132,6: 

Πῶς ἀπήλλαχεν ἐκ τῆς ὁδοῦ ; ΒΟΗΝ. 
ἀσθενεῖς) Ῥο]]ὰχ 8. 62, ἄρρωστοι, 

ψιλαὶ---ασύντακτοι τὰ σώματα, Ἰῃ νἱγ- 
ταΠ|08 5. 57. μηδὲ ἀσύμμετροι μηδὲ 
ἀνάρμοστοι. ΗΝ. 

διαφοιτῶσιν] Υ-. Βομποίβεγ. δὰ 58. ἘΣ 
ἀφίστανται τὸν ἥλιον] Ἴ ῬοΟ]]ὰχ 5. 64. 

ἸηὔΟΓ νἹ[18 τηθιηογαῖ : ̓Ενδιδούσας ὑπὸ 
τὸν ἥλιον, ὑποφευγούσας ὑπὸ τὰς σκιάς. 
ἀφίστανται τὴν ἥλιον οἴΤὴ ΑὨΔΡ. ΖΛ ῈΝ 
1: Τὸν γὰρ θεῶν πόλεμον οὐκ οἶδα οὔτ - 
ἀπὸ ποίου ἂν τάχους φεύγων τις ἀπο- 

φύγοι οὔτ᾽ εἰς ποῖον ἂν σκότος ἀπο- 
δραίη οὔθ' ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον 
ἀποσταίη, οοπΐετί ϑομδοίοσ. δα ατο- 
ΘΌΥ. Ρ. 402. ΘΟῊΝ, ὕΙ δοουδβαί!- 
ΠῚ 1118 οαπη αἰΓΟα 6 γ ΕΓ 6586 00Π- 
Ἰαπρεπαάσπη Ορ᾿πδίτι. ὅ85'::., αὖ νἱᾶ6- 
ἴα, οἰατη Πιίοηγβ. Α. Ἐ. το, 45: Εἰ 
δ᾽ ἀφίστασαι καὶ ἀποδιδράσκεις τὸν κίν- 
δυνον. 

ἄρρινοι] Αρυα ῬοΙ]ασοπι ποη μαθ6- 
[ πος ἄρινοι, 868 ἰδηΐαπὶ ἄρινες, 
απ0α ῥΥϑθοββϑι 5.2. ΘΤΈΡΗ. ΑἸϊοπᾶ 
ἂ ΧοπΟΡΒΟΠΓΙ5 αοϑίαία ἴογιηδ ἄρρινος, 
αὐ εὔρινος, Ὧθ αὰᾶ ν. ὥϊδθριῃ. 1168., 
516 ῬΓῸ εὔρινες 1Π8ΐδ ἴῃ ὯΠῸ 4, 6 

4. ἐκ τῶν αὐτῶν κυνῶν Νοτι ΟΠΒΠ65 
Ἰαθτηαὰθ οδη65 δα νϑῆὶῶ νϑϑυ! δ, Π15 
σϑηθια δα θοπίιν Ἰἀοποῖνα βαηΐ, βθα 
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κυνῶν" αἱ μὲν γὰρ ἐπειδὰν λάβωσι τὰ ἴχνη, πορεύονται 
ἀσήμως ὥστε μὴ γιγνώσκεσθαι ὅτι ἰχνεύουσιν, αἱ δὲ τὰ 
ὦτα “μόνον διακινοῦσι, τὴν δὲ οὐρὰν ἡσυχῇ ἔχουσιν, αἱ δὲ 
τὰ ὦτα μὲν ἀκίνητα ἔχουσιν, ἄκρᾳ δὲ τῇ οὐρᾷ σείουσιν. 
ἄλλαι δὲ συνάγουσι τὰ ὦτα καὶ ἐπισκυθρωπάσασαι διὰ τοῦ 
ἴχνους σχάσασαι τὴν οὐρὰν καὶ φράξασαι διατρέχουσι" 

Ἁ ᾽ὔ Ἁ » Ἁ 

πολλαὶ δὲ τούτων μὲν οὐδεν 
" ΄- Ν 

ρόμεναι ὑλακτοῦσι περὶ τὰ 

6Χ ναὶ σαπυτη Ὡδίσγα νϑγ18 νϑβϑίϊρα- 
ἀἸοπη ραπογα δία βϑαηῖ. δ γπι- 
ζΔΠΊ6Πη Ρροϑίθα οορι8η{1 ΔΟΓ8. γΘΓΆ 
ΤΩΙ γιβα δϑὺ δὰ βοηϊθηΐίϊ, ἐκ δΌυη- 
ἄδτο, οἱ Χοηορποηίοθιη βρη! ἤσαγθ νο- 
Ἰυ1556 να Ὸ5. ΤΠ06Π085, 410 115 αὔτ} 
νΑΓΪὰ ΟΘΠΠΠῚ ΘΘΠΕΙΤΆ ἴῃ ψΘΒΕΡΘΠΠ15 
ἔοσιβ. 5ΟΗΝ, [Ἃ}Ἃἃ6πὶ αἸοϊί ἐκ τῶν αὐ- 
τῶν. Δεῖρα καὶ τῆς ἰχνεύσεως οἰζαί 
ῬΟΙΟΧ δ. τἰ.ἥ 

ἀσήμως) ῬΟΙΙπΟΙ 5. ὅτ, ἢος 6858 
Ρυΐο ἡσυχάζειν κατὰ τὴν εὕρεσιν τῶν 
ἐχνῶν. ΒΟῊΝ 

ἄκρᾳ δὲ τῇ οὐρᾷ σείουσιν) ϑίερδε- 
τι ἄκρᾳ δὲ τῇ οὐρᾷ σαίνουσι σοπ]θοϊΐ, 
ΠΌΟΠΙΔΠ 6. 4, 3, Θϑΐ ταῖς οὐραῖς δια- 
σαίνουσι. ὅϑεα Ἰηΐτα 6, 15, ο8ΐ ταῖς 
οὐραῖς διασείουσαι. ἴ01 [ΘΟ ΠΟΙΆ ν 18 
διασαίνουσαι νΕ] τὰς οὐρὰς διασείουσαι 
ΒΟΥΙΌΙ τηϑ] 1 : Ρ᾿σὰ5. ργαθίθγθθαι 5.6- 
ῬΒδῆθβ. ΑὉ βοάδιη ἤυπαπί [οηΐθ 
-σαίνω εὖ σείω, 564 Π|πα διιοίογιῖαϑ 
Ἠο ΘΙ ἴπ οϑηῖϊθιβ ὈΪ]αηἀδ5. οϑιια5 
τηονθηίθτι5 ἐγεααθηίαν!ύ. [ὶπἢ Οἀν8- 
868 Ρ, 202 δβί οὐρῇ μέν ῥ᾽ ὅγ᾽ ἔσηνε 

“καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω : 8110] οὐ- 
ρῇσι μακρῇσι περισσαίνοντες ἀνέσταν 
α6 Ἰδοῃῖθαβ. ϑασδπι γαοηθ Ηθβιοάτιβ 
ΤῊ. 771, σαίνει ὁμῶς οὐρῇ τε καὶ οὔασιν 
ἀμφοτέροισιν, ΘορΠΟοο 65 δραα Αἴῃρη. 
7. Ῥ.- 277 Ὁ, 46 ριβοῖθιβ σαίνουσιν οὐ- 
ραίοισιν. ΝΊΠΙ] ΟῚ ΠΟΒ οοσὶῦ ἃ 5611Ρ- 
[Ὑ8 σοαϊοστη αἀἸβοθάοσο. ΘΗΝ, 

5. ἐπισκυθρωπάσασαι] ἨοΥοσΘΠ 68 
περὶ ἰδεῶν 2. Ρ. 404 (ΥΝ αἱζ. Ἐμοί. 
ΜνΟ]. 2. Ρ- 318, 24): Ταὐτὸν δὲ συμ- 
βαίνει καὶ εἴ τις τοῖς ἀλόγοις ζῴοις τὰ 
ἀνθρώπου ἴδια περιθείη, ὥ ὥσπερ ὁ Ξενο- 
φῶν λέγων τὰς κύνας ἐπισκυθρωπάζειν 
καὶ πάλιν μειδιᾶν καὶ ἀπιστεῖν τοῖς 

ἴχνεσιν ἢ μὴ πιστεύειν, καὶ ὅταν εἴπῃ, 
θρασεῖαι δὲ αἱ οὐκ ἐῶσαι τῶν συνεργῶν 
τὰς σοφὰς εἰς τὸ πρόσθεν ἰέναι, ἀλλὰ 
ἀνείργουσι θορυβοῦσαι. Ἐϊδΐ ἴῃ 6. 4: 3, 
ἐμμειδιῶσαι μὲν πρὸς τὰ ἴχνη, 56α ἀπι- 

-“ ΄- Ἁ 

ποιοῦσι, μανικῶς δὲ περιφε- 
! “ 5 , 

ἰχνη, ὅτε εἰσπίπτουσιν εἰς 

στεῖν τοῖς ἴχνεσιν ΠΟΠααΠῚ ΤΕΡΕΙΊ. 
[Βδβριοὶξ 5. 7, ἑαυταῖς ἀπίστως ἔχου- 
σι. ἴῃ Ῥο]]ποΒδ 5. 61, εϑί τῇ στάσει 
τῶν ὦτων. ΟὍΗΝ,. ἄλλαι δὲ συν- 
ἄγουσι τὰ ὦτα, καὶ ἐπισκυθρωπάσασαι, 
διὰ τοῦ ἴχνους, σχάσασαι τὴν οὐρὰν 
καὶ φράξασαι, διατρέχουσι. δ εγθᾶ 1 
αἸβπσιιθπάα οὐαηΐ, τ} Ροϑαϊ, αὰ0 
ἔοι 8 Ἰθοῖον νοῦῦα διὰ τοῦ ἴχνους 
διατρέχουσι σοπ]ηροηδ 6588. ΔΠ1Π1- 
δανεογίαί. ϑεηβαπι Βυάδοιιβ τᾶ {Γ8- 
ας: «Α4{{1ππὸ οοπίγαοίϊ5 ατγὶδωδ οἱ 
σαρὶίο αἰθηιῖδ80 μεὺ τυϑϑέϊσίμηι, τϑαΐ- 
οθηέθβ οαμαάαηι αὐφιθ πέθυ οὐιγα οοη- 
αθηΐος οὐ οοπέϊηοηΐος. Ἦ.. ϑίθβρῃδπιβ 
1η ΠΠΘβαιτῸ ρΡιΐαραΐ νευθπὶ σχάσαι 
ΡΟΒ58 δὐϊδπὶ ΘΧΡΙΙΟΔΙῚ αδηνέξοτο, τὶ οἱ 
ΟΡΡοβιύιπιὶ ἰῇ τηονθῦθ 8611 ααδίειθ 
οδιάδπι Βα ]αΐατη. Νόοη ἀπθιῖο δύθ- 
ΡΒδηι5 τϑοίϊβ νογθτπ σχάσασαι 1ῃ- 
ΓΕΡργείαυὶ. ϑαρεογαβί αἰΐθοσαπι φράξα- 
σαι, φαοα 51 Ὀ6η6 παθϑί, Π1}}1] δ] πα 
ΠΙΒ1 σαι δπιὶ ΠΟΙ Οὐαγα σΟΠαϊΐατη οἵ 
αὰ881 ΟὈϊθοΐδτη βἰση! ἤοαγα ρο5886 νἹἀθ- 
ἴὰγ. α]οπὶ ο8Π15 σκυθρωποῦ ἱπαᾶ- 
ΘσδΏΓ5 ἔδοιθιη οὐ Παριΐαπι ροίαβί νὰ] 
1] βία ν 6] σΟΠΗΓΠΊΔΓΘ σΟΙ ρα δύιιβ 
ΠΔΌΙ5. ΘΔ 15 1660] α. 4, 3, 46 αὰ0 εϑ 
101: ἰχνευέτωσαν, ---τιθεῖσαι τὰς κεφα- 
λὰς ἐπὶ γῆν λεχρίας, ἐμμειδιῶσαι μὲν 
πρὸς τὰ ἴχνη, ἐπικαταβάλλουσαι δὲ τὰ 
ὦτα, τὰ μὲν ὄμματα πυκνὰ διακινοῦσαι, 

ταῖς ᾿ δὲ οὐραῖς διασαίνουσαι. ΠῚ 101 

Ο8Π18 αἸοϊζαΓ ἐμμειδιᾶν τοῖς ἴχνεσι οἷ 
ἐπικαταβάλλειν τὰ ὦτα, 5'πιὰὶ! ἀδιηϊ- 
ἴθγθ ΔΌΓΕΒ, 1[8 ἢϊς ΘΟη Γᾶ ἐπισκυθρω- 
πάζει σχάσασα τὴν οὐρὰν εἴ συνάγουσα 
τὰ ὦτα. ὈὨλϊοεῖϊο διὰ τοῦ ἴχνους διατρέ- 
χειν, ψϑβϑίϊσία ἸΘρουθ 5418 ΡΘΓΒΘηῸΪ 
ΘΙ 6 ̓πΏδΘΓΈΓΘ, νυ] ἀθίαιτ Π.1Π] ΒΘΠΒΙΙΠῚ 
ΔΡΘΙΪΓΘ ΡΟΒΒ86 γΕΓΒΟΓατα 6. Ὧ: ἢ, (6 
ΘΔ Β ΟΟΥΡΟΙΘ ἱποοποῖηη0 βαρέως 
διαφοιτῶσιν : αι88 5] ΟΔΓΘ νἹάθη- 
ἴὰν Ἰάθπη αποά διατρέχειν διὰ τοῦ 
ἴχνους. Ἰάρῃῃ ἴῃ Ααά. 



τῶν μων 

φρῦ ΟΥ̓ΝΕΘΈΤΙΟΙ 

6 αὐτὰ, ἀφρόνως καταπατοῦσαι τὰς αἰσθήσεις. εἰσὶ τ αἱ 

κύκλοις πολλοῖς χρώμεναι καὶ πλάνοις ὑπόλαμβάνουσαι 
ἐκ τοῦ πρόσθεν τὰ ἴχνη παραλείπουσι τὸν λαγῶ, ὁσάκις 
δ᾽ ἐπιτρέχουσι τὰ ἴχνη, εἰκάζουσι, προορώμεναι δὲ τὸν 
λαγῶ τρέμουσι καὶ οὐκ ἐπέρχονται πρὶν ἂν ἴδωσιν ὑπο- 

ἡ κινοῦντα. ὅσαι δὲ τὰ τῶν ἄλλων κυνῶν εὑρήματα ἐν ταῖς 
ἰχνείαις καὶ μεταδρομαῖς προθέουσι θαμινὰ σκοποῦσαι, 
ἑαυταῖς ἀπίστως ἔχουσι θρασεῖαι δ᾽ αἱ οὐκ ἐῶσι τῶν 
συνεργῶν τὰς σοφὰς εἰς τὸ πρόσθεν προϊέναι, ἀλλ᾽ 
ἀνείργουσι θορυβοῦσαι" αἱ δὲ ἀσπαζόμεναι τὰ ψευδῆ. καὶ 
ὑπερλαμπρυνόμεναι ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν τύχωσι προάγουσι συνει- 
δυῖαι ἑαυταῖς ὅτι ἐξαπατῶσιν" αἱ δ᾽ οὐκ εἰδυῖαι τὸ αὐτὸ 
ποιοῦσι ταύταις" φαῦλαι δὲ αἱ οὐκ ἀπαλλαττόμεναι ἐκ 

8 τῶν τριμμῶν τὰ ὀρθὰ οὐ γιγνώσκουσαι. ὅσαι δὲ τῶν 
κυνῶν τὰ ἴχνη τὰ μὲν εὐναῖα ἀγνοοῦσι, τὰ δὲ δρομαῖα 

ταχὺ διατρέχουσιν, οὐκ εἰσὶ γνήσιαι" διώκουσι δὲ αἱ μὲν 
ἀρχόμεναι. σφοδρα, διὰ δὲ μαλακίαν ἀνιᾶσιν, αἱ δὲ ὑπο- 
θέουσιν, εἶτα ἁμαρτάνουσιν, ἕτεραι δὲ ἀνοήτως ἐμπίπτου- 
σαι εἰς τὰς ὁδοὺς ἁμαρτάνουσι τὸ ἀνήκουστον πολὺ 

6. πρὶν ἂν] [ΔΌΤΙ πρίν. 
΄ 

προθέουσαι. 

5. τὰς αἰσθήσεις ΜείοηνΙηϊο6 ῥτῸ 
τὰ ἴχνη τὰ αἴσθησιν παρέχοντα, Υϑοῖθ 

τηοποηΐθ ΝΥ εἰβκῖο. 50 ΗΝ. 
6. ὑπολαμβάνουσαιἨ[ Απίεονοτίαηί 

Ἰθρούξιη, τϑοῖθ βιβϑίξ:ι58. (Οὐοηγ. 
Ὁοβποσιιβ σΟμ]θοοσαῦ οχ ΡΟΙ]ο 6 4] 
85. 04, ροῃϊΐ οὐ καίρια ὑπολαμβανού- 
σας, ὑπολαμβάνουσαι οὐ καίρια τὰ 
ἴχνη. Ῥϑϑεα ὑπολαμβάνειν ε8 ἰάθη 
αὰυοα προλαμβάνειν, δηΐϊθονοΙίενα, αἱ 
1ηἴτὰα ὑποθεῖν 5. 8. ΞΟΗΝ, 

εἰκάζουσι] ὅῖς δοξάζουσαι 5. το. 
τρέμουσι)] ἤδϑῃς 5οΙΙρίστδιη 566 |- 

[ὰγ ΡΟΙῸΧ 85. 64: Ὑποτρεμούσας, ὅταν 
ἐγγὺς ἢ τὸ θήραμα, ὑποτρόμους γιγνο- 
μένας ἸΠΐΘΙ ΨΠΠΠδ ΘΟΠΙΓΠΘΙΟΥΘη5. θα 
ψΊΠΠΟ585 ΟᾶΠ65. ρΪδπθ ἱπιργορθαί Χοπο- 
ῬὮΏοι,, οὐ νϑυ]08 ΠΌΠΟ νϑβί σα 6] τηο- 
405 Ργοθάτ δπαγγαῦ. ΘΟΗΝ, (υ] 
τῇδ ]θ Ἰητ0 Πὶ Βεαηοκη οἵ (τ γ σοη- 
ἡθοίατ δῖα ἀτρεμοῦσι. 

πρὶν ἂν ἴδωσιν] [ΓΑΌτΑΥοτατη ἂν 
Ῥοβύ πρὶν [ΘΠ16 16 τη0600 844 6Π6] τηο6ο0 
ΟἸΩἸ Γ6 ΠᾺ1 τηοῦθπι ποίανὶ δα Η!ϊβί. αν. 
2, 3; 48. 

7. ἑαυταῖς ἀπίστως ἔχουσι] τοῖς 

7. προθέουσαι, ι ΒΆΡΕΙ αἱ ροϑβιῖο, ΚΝ. (ὑοὔετι 
τριμμῶν ΤΩ ΔΥῸ Α. κρυμνῶν Α. τριμνῶν Β͵ΙΙΝ., 

ἴχνεσιν ἀπιστοῦσιν 5οΥϊρίπτμη ΘΟ 558 
ναοί! Ηθιπηοσθηθ5. 86 5. 5, οἰἷΐα- 
[}5. ΠΙΒῚ ΤΠΘΙΠΟΤΊα ΠΟΙΏΪΏ15 νϑοι  αΥ. 
5ΟΌΗΝ, θοὸς οΥβα! 188. 

τὰς σοφὰς] ΡοΟ]]υχ εχ ἢ.]. 5. ύ4: 
Εἰκῇ ταῖς σοφωτέραις τῶν κυνῶν ἐμπο- 
δὼν καθισταμένας. ΒΟῊΝ 

τριμμῶν) ῬΟΙΙῸΧ 5. 64, νιτ]ο885 οὁ8- 
Π65 810 6556 οὐκ ἀπαλλαττομένας τῶν 
τριμμῶν. Οοηΐ. 4... 6ΗΝ,. 

τὰ ὀρθὰ) [πίρ]]Πρ ἴχνη, αὖ 6, 14, 
15. Οὐοπίγατία συμπεπλεγμένα 5, 6 
ἐπηλλαγμένα 6, τ4. ΞΟΗΝ. 

γιγνώσκουσαι] ϑογθοπάπτηη νἹαθίαῦ 
φαῦλαι δ᾽ αἵ-- οὐ γιγνώσκουσιν, αὶ 
3» ἢ Θρασεῖαι δ᾽ αἱ οὐκ ἐῶσι, ὍὈ1 ἰΐθτα 
εϑί, γϑυιθῖαβ ἐῶσαι. 

ὃ. εὐναῖα] ὙΝ ΕἸ5κΙὰ8 δἱῦ πᾶθο 6886 
ΤΩ]Ώ115. 8116 ἸΠΊΡΙΘΒβα, ΠΘΩῸ6 νΆρΡΟΥΘ 
Ἰορουῖβ, απῖρρα Ἰθνιε ὑγϑηβθ 15, 
βίσῃηϑία. (ΟΠ ΓΔΤΊΘΙΩ. 6586. Τϑ.ΟΠΘΙΙ 
τῶν δρομαίων. ΞΟΗΝ, 

ὑποθέουσιν) 586 ΡΟΒΙΓΠΤῚ ΡΙῸ »970- 
ΟἰΡγιΐ, προθέουσιν. τηοπιΐ ΟΟΏΓ. 
Θεβπεν, ΒΟῊΝ. Υ͂. δά 8. 6. 

τὸ ἀνήκουστον] ῬΟΙ]ῸΧ 2, 81. 
Ἵ 
ΐ 

: 
ἱ 



1οΟ 

ἘῈ 

ΘἸΆΡῚΤΕΓΠ 901. 

Ὑ Ν Ν Ν 7 ΕΣ “ 3 ᾽,ὕ 

ἔχουσαι. πολλαὶ δὲ τὰ διώγματα ἀφιεῖσαι ἐπανέρχονται 
ἈΝ Ἂς , Ἁ Ἁ ἣΝ ’ - 

διὰ τὸ μισόθηρον, πολλαὶ δὲ διὰ τὸ φιλανθρωπον᾽ αἱ δ᾽ 
3 ἴω “ “- ΄- “΄ “ δ᾿ 

ἐκ τῶν ἰχνῶν κεκλαγγυΐαι ἐξαπατᾶν πειρῶνται ἀληθῆ τὰ 
΄- ᾽ὔ ὮΝ - Χ 3 “-“ Χ 

ψευδῆ ποιούμεναι. εἰσὶ δ᾽ αἱ τοῦτο μὲν οὐ ποιοῦσι, μεταξὺ 
Ἁ ’, ΄ 

δὲ θέουσαι ἀν ποθεν ἀκούσωσι κραυγῆς, καταλείπουσαι 
Χ “ 37 ΄ ΄σ 

τὰ αὑτῶν ἔργα ἀπρονοήτως ἐπὶ τοῦτο φέρονται" μετα- 
’,ὔ δὶ ς λ » “ ε Χ ἈΠΟ ΥΣ ’, 

θέουσι γὰρ αἱ μεν ἀσαφῶς, αἱ δὲ πολὺ ὑπολαμβανουσαι, 
΄7 ἣ σ΄ ᾿ Ἂ ’, “ ᾿ 

δοξαάζουσαι δὲ ἕτεραι. αἱ δὲ πεπλασμένως, φθονερῶς δὲ 
ΕΥΣ 3 ΄ Ἁ ἊΝ ΒΥ Χ 7 

ἄλλαι ἐκκυνοῦσι παρὰ τὸ ἴχνος διὰ τέλους συμπαραφε- 
᾿ς Ἁ Ν 3 “- ,ὔ ’, 7ἷ Ἁ 

ρόμεναι. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα τούτων φύσει ἔχουσαι, τὰ 
ἊΨ 1.9 ΄7 Ξ 7 , 3 ε - 

δὲ ἡγμέναι ἀνεπιστημόνως δυσχρηστοί εἰσιν᾽ αἱ τοιαῦται 

9. κεκλαγγυῖαι τηᾶῦρῸ Α. κεκραγυῖαι ἃ. 1Ο. θέουσαι 
ΤΠΔΥΡῸ Ἀ. θέουσιν Ἀ.Β. θέουσι, εἴ αἰ ΒΆΡΕΙ ε, [.. 
ἔχουσι ἃ. 

9 διὰ τὸ φιλάνθρωπον ῬΟΙΙαΧ 8. 
ὅ4, μισοθήρους, φιλανθρώπους, ἐπανα- 
χωρούσας τῆς διώξεως---προϊεμένους τὰ 
διώγματα δχ ἢ. 1. γεύα]Π1586. νἹαοίαΓ. 
Ηογπορθηθβ α]Ζ. Ἀπθβί. νοὶ. 3. Ρ. 
324. 6: Οἷον ὁ Ξενοφῶν λέγων τὰς 
αἰτίας, δι ἃς πρὸ τοῦ δέοντος ἀναχω- 
ροῦσιν αἱ κύνες ἐκ τῶν διωγμῶν φησὶν 
ὅτι αἱ μὲν διὰ μαλακίαν, αἱ δὲ διὰ 
ἀήθειαν, αἱ δὲ διὰ τὸ καὶ τὸ, αἱ δὲ διὰ 
φιλανθρωπίαν ἀναχωροῦσι. 

κεκλαγγυϊαι) Οοηΐ. 6, 22. 
ἀληθη---ποιούμεναι Ῥοΐυχ ΘΧχ ἴος 

Ἰοοο τϑίμ]]5856 νιἀθίαν κύνας ἐξαπατὴη- 
τικὰς 5. 65, κεκλαγγυίας 5. 64, [ογΐδ8588 
οὐϊαπη οὐ καίρια ὑπολαμβανούσας, 1}115 
δα] ποίαβ. ΒΟΗΝ, [άἀἸρεῦτῃ ἐξαπα- 
τητικὸς διαΐοη οϑῦ απο ΧοποΟΡρΠΟη 
αἰοῖῦ ἀληθῆ τὰ ψευδῆ ποιούμενοι. 

το. ἂν] ϑογιθθπαάπτη ἐάν. 
μεταθέουσι γὰρ] Δ᾽ εἰ5Κππι5 μεταθέ- 

ουσι νοὶ 4]16γὴ νἸΆ τη ΒΕΘΆΠΏΓΕΓ, οἱ 

Ἰάβιη 6588 αἱΐ αιιοα ἐκκυνοῦσι. ΔΕΥ͂ΡΟ 
ἀσαφῶς ρΡαϊαΐ ΟΡΡΟΠΙ πολὺ ὑπολαμβά- 
νουσαι, 1115 Ππ}]18 σοΠ]θοίαγα αποΐ88, 
85 τη ]115. 1Π6 160 115 οὐδ ἀθηΐθϑ ΘΌΓΒΊΙΠῚ 
Ἰπδύϊιογθ. πα 6πι ἴῃ πος Ἰοςοο ἀὰ- 
Ῥῖὰ5 πβθῦθο. Μεταθέουσι ρογβοαππη- 
τῸΓ νϑϑίισια ἀθρθῦ 6856, Π6Ὸ 8118 6}118 
ΥΕΓΌΙ πΟΙΙΟ εδὺ ἀρᾷ Χεοπορποηΐειη. 
ἀσαφῶς 5ΒρΙοα θαυ αἰἸοίπη ΡΙῸ 60 
ααοα βιρτῶ ογαὰΐ ἀσήμως. Δ εΓθι ΠῚ 
ὑπολαμβάνουσαι νἹαοίτν αἸοῚ αὖ 5. 6, 
Ῥτοὸ εδῃϊθνοσίαπί. ΒΟΉΝ. 

ἐκκυνοῦσι)] (ὐὐΉΓ. (ἀοβηθγιιβ ἐκκυ- 
νοῦσι ἸῃϊοΓρΡΓΘία αΥ σογίδτο οἵ 88 ἴῃ- 

γ᾿ 
Εκκυνοι, 

κεκραγγυΐαι ἴ,. 
11. ἔχουσαι Β͵ΙΝ. 

γΊΟ6ΠῚ ᾿γγϊίασο. ἀραα Ρο]] ποθι ἐκκι- 
νεῖν (6 σδηϊ 5 ἀϑαγραίιιπι ΠΟ ΤΘρΡ6- 
ΤΙιΓαΓ, 566. Ἰ66ΠῈ 5, 5» 1ΠΘΥ νουθᾶ ἃ 
ΘΔ 5 αἀοειναία παρεῖ ἔκκυνοι, ἐκκυ- 
νῶσαι, ἐκκυνεῖν. ἴὉ1] οοα. οξβ. ἐκ- 
κυνοῦσαι, ἐκκύειν. [Ὁϊ ΦπΠΟΘΓΓΏΔΠΠτΙΒ 
τϑοίθ σοιηράγανιῦ ΗΘ ΒΥ ὮΙ] σἸΟΒΒΆΙῚ: 

νόσημά τι κυνῶν, ἀΟΟ΄Θη8 
ΒΌΠηΓΑΙ 6 ΧΘΠοΟρΠοηΐθ ο. 7, 1Ὸ, μὴ 
οὐκ ἐν κόσμῳ ἀεὶ τοῦτον (τὸν λαγῶ) 
ζητοῦσαι, τελευτῶσαι γίγνωνται ἔκκυ- 
νοι, πονηρὸν μάθημα. «ΠΡ ΘΙΓΠΔΉΏ ΠῚ 
ἰαῦαϊς μα] 8. ἸΟΟ] βουιρίθγα «Ππιπ|1η8, 
αυδτη ἰρβᾶτη ΡΟΠ]Ὸχ νἹάθίαν ταβρε- 
Χίββθ γϑῦθᾶ ΧΟΠΟΡΠΟΠΙ85 ἔκκυνοι οἱ 
ἐκκυνοῦσι ῬΡΟπΠΘη5. ΑἸίογαμῃ Ηβν Ὠ] 
ΘΊἸΟΞΒΔΙΩ, ἐκκονεῖ, ἐγχωρεῖ, Η δι ηβ1τι8 
ῬΓΟΌΔΌΠΙΓΟΓ 1η ἐκκυνεῖ, ἐγχωρεῖ, Τη1ι- 

τὰραῖ. θυ θιπη ἐκκυνεῖν ΠΟῊ 5Ο]ΠΠῚ 
ΘΟΙΏρΑΓδί]Ο σΟΘΆ 01}} ἔκκυνος, ΒΟΙΙρΡίαΤα 
δ πητῖηδ 6χ οΟαΙο6 βαθ]ΕΥ Θχοογρίδ, 
5664. διοίογ!αβ. ῬΟΪ]ΟΙ5. οὐ βιτα πα 0 
ΥΕΓΌΙ προκυνεῖν ποία, απο ΡΟ]]ὰΧ 
5» 5: Βαθεῖ: Λέγεται δὲ καὶ προκυνεῖν 
τὸ προὐλακτεῖν, πρὶν ἢ τὸ θηρίον ἀνευ- 
ρεῖν, Ὁ] δηΐθαᾶ εγαΐ προσκυνεῖν. δ εΥ- 
θαι ἐκκυνεῖν ΤΟΒΡΘΧΊ5886 αΟαἀΔΙΏΠΠ060 
νΙἀθεαΡ ΑΘβοθυ]ὺ5 Αρσϑτη. 1256: Τὰ 
δ᾽ ἀλλ᾽ ἀκούσας ἐκ δρόμου πεσὼν 
τρέχω. 1. 6. ὃ; νΕΒ.9115 ΔΌΘΙΤΟ, ΠΟΠΟΈΠῚ 
Ἰηνεβίσασα ροΐπ!. Β]δημι85 ἔκκυνοι 
νογῦ δἰζίγίοτθ. Ἠδθ Ὠδθτ] ΥΔΙΙΟΠΕΒ 
ααϊθαβ τποΐα8 «πηίϊηδθ ἐκκυνοῦσι Τα- 
βύια]. Ργϑθίεσθα σοϊηπηᾶ πιᾶὶθ ροϑί 
ἴχνος ναἶρο ροβίίτιπη τείσγαχὶ, οἵ ροϑβί 
ἐκκυνοῦσι ΡῬοξιῖ. 50 ΗΝ, 
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μὲν οὖν κύνες ἀποτρέψειαν ἂν τοὺς ἐπιθυμοῦντας κυνηγε- 
’ σ Ἁ “- 53 “ 3 “ ’ὔὕ ’ὕ 7 

σίων. οἵας δὲ δεῖ εἰναι τοῦ αὐτοῦ γένους τὰ τε εἴδη καὶ 
τὰ ἄλλα φράσω. 

ΚΕΦ. Δ. 

Πρῶτον μὲν οὖν Χρὴ εἶναι μεγάλας, εἶτα ἐχούσας τὰς 
κεφαλὰς ,ἐλαφρὰς, σιμὰς,. ἀρθρώδεις, ἰνώδη τὰ κάτωθεν 
τῶν μετώπων, ὄμματα μετέωρα, μέλανα, λαμπρὰ, μέτωπα 
μεγάλα καὶ πλατέα, τὰς διακρίσεις βαθείας, ὦτα μακρὰ, 
λεπτὰ, ψιλὰ ὄπισθεν, τραχήλους μακροὺς, ὑγροὺς, περι- 

φερεῖς, στήθη πλατέα, μὴ ἄσαρκα, ἀπὸ τῶν ὦμων τὰς 
ὠμοπλάτας διεστώσας μικρὸν, σκέλη τὰ πρόσθια μικρὰ, 
ὀρθὰ, στρογγύλα, στιφρὰ, τοὺς ἀγκῶνας ὀρθοὺς, πλευρὰς 
μὴ ἐπίπαν βαθείας, ἀλλ᾽ εἰς τὸ πλάγιον παρηκούσας, 
ὀσφῦν σαρκώδη, τὰ μεγέθη μεταξὺ μακρῶν βραχέων, 

11. οἵας ΤῸ ἃ. (Οβίοιι οἵους. 
ΘΘΡἤ ΔΗ. 

τ. ἐλαφρὰς---ἀρθρώδεις] ΡΟΙαΧχ ἘΣ 
57» σιμαὶ, ἀρθρώδεις, ἰνώδη τὰ κάτωθεν 
τοῦ μετώπου --- κεφαλαὶ κοῦφαί τε καὶ 
εὔφοροι. ΑΥΤΙΔΠ ΙΒ 6. 4, σοιηπΊθησαΐ 
Ἰΐθιη κεφαλὰς ἐλαφρὰς καὶ ἀρθρώδεις, 
8.468 : Εἰ δὲ γρυπαὶ ἢ σιμαὶ εἶεν, οὐ 
παρὰ μέγα διοίσει τοῦτο, οὐδ᾽ εἰ τὰ ὑπὸ 

τοῖς μετώποις ἰνώδη ἔχοιεν, οὐδὲ τοῦτο 
ἐν μεγάλῳ ποιητέον. ΒΟῊΝ. 

λαμπρὰ] ΡοΙ χ στίλβοντα. Ἰ)εἰπᾶβ 
τὸ μέτωπον πλατὺ, τὰς διακρίσεις ἀκρι- 
βεῖς ἔχον. ΟΗΝ. 

μικρὰ] Βαρϑῦί βίηραϊα Ρο]]αχ, βθα 
μακρὰ δρτιὰ Χεοπορποπίοθπι βου ΘΠ τὴ 
σοηβαϊ Ν]ὰ5 δα ϑογιρῖ. Ταὶ νϑηδίϊ- 
686. ΑὙΤΙΠτ15 ΘΕ]18ΠῈ 6. 5, 7. ὦτα μικρὰ 
ῬΙΔΠ6 τη ρΡΥΟ δ η8 μεγάλα καὶ μαλθακὰ 
Ἰαααί. (ὑδίθσαπη ψιλοῖς οὐαί δπίβ 
Βίθρμδπατη. (ὐδίιαβ ν᾿. 269, 5δϊπέ 
ἀϊγίαο ἡγοπέϊδιιδ αὐὐγοβ. ἴῃ 60110 σοη- 
Βαπῦ Αὐγϑηαβ οὐ ῬΟ]]αχ. στήθη εὔ- 
σαρκα, εὐρύτερα, ἈαὈοῦ ΡΟ] Χχ, πλατέα 
Αὐτίδητβ, 48]: ᾿Ωμοπλάτας διεστώσας 
---:ςς οἷόν τε λελυμένας ἀπ᾿ ἀλλήλων. 
ῬοΟ]ὰχ 5. 58 : Αἱ ὠμοπλάται τῶν ὥμων 
μικρὸν ἀφεστηκέτωσαν, τη 6 ραΐοΐ νἹ- 
{τὰ νυ]σαύαθ αἸΒΌΠΟΙΟΠΪΒ ἄσαρκα 
ἀπὸ τῶν ὦμων, τὰς ὠμοπλάτας εἴ οεΐ. 
ῬΟΙὰχ ργϑοίογθα ἀφεστώσας, ΑΥ̓ΤΙΔΠΤ8 
ἀπ᾽ ἀλλήλων---διεστώσας Ἰορ᾽586 ν]46- 

1. μακρὰ] ΤΑΌτῚ μικρά. στιφρὰ 
στιβρὰ Ἀ.., οὐ]ὰ8 τηᾶΓρῸ στυφρὰ, ἴ,ὉΥ. εὖ α 1ηΐεῃ βα οὔ ρ ροξῖίο Β. 

ἴΓ. [Ιἄἀδτη ῬοΟΙ]]ὰΧ 58. 62, Ιπὐργ νι 
Ποιηϊηδίΐ ὠμοπλάτας τοῖς ὦμοις συν- 
απτούσας. ΟΗΝ. 

στιφρὰ] Τία ῬΟΙΙῸΧ 5, 58. ΑΥΤΙΔΠιι5 
εὐπαγῆ ἸηϊογρΥΓδίδίιατ, ΟΠ11550 νοσαῦτ]ο0 
μικρά. ἴ)6 νοοδῦυϊο στρυφνὸς εἴ 
στιφρὸς αἀϊβραίαι Βαμηκαπ. δα Τ1- 
ΤηδΘιτη ἢ. 227, πᾶ 6 ραΐθῦ πὐγατηστια 
βαπάθπι Ὠδῦοτθ Ἰηἰθ απ 5ΙρΏ]Πῆσα- 
Ἰοηθη. Ρο]]χ : Σκέλη ἑκάτερα μὲν 
ὑψηλὰ, μείζω δὲ τὰ ἐξόπισθεν. ΒΟῊΝ, 
Υ. δίερῃ. 68. ν. Στιφρός. 

ἀγκῶνας ὀρθοὺς) Ῥο]]ὰχ ᾿ηἰευρΓοίδ- 
ἴα μὴ προύχοντα κατὰ τοὺς ἀγκῶνας. 
5ΟΗΝ. 

μὴ---βἢαθείας] Τηϊογργοίαςαν ΡΟ]Ϊπχ 
αἱ πλευραὶ ἔστωσαν προσεσταλμέναι 
καὶ μὴ πρὸς τὴν γῆν βαθυνόμεναι. ΟΡ- 
ΡΙδΠ8 1, 408, πλευρῶν ἐπικάρσια ταρ- 
σὰ Ἰαυααῖ, ᾿ζοπη ταί 271. Νεοιηβδ- 
ΒΙΔΠΤΙΒ 111. Ονάϊαβ Μείΐδμ. 2, 2τό. 
5ΟΗΝ, 

ὀσφῦν σαρκώδη) ΑΥΤΙΔηϊι5 6. ΒΕ: 
᾿Οσφῦν πλατεῖαν, ἰσχυρὰν, μὴ σαρ- 
κώδη, ἀλλὰ νεύροις πεπηγυῖαν, λαγόνας 
ἀνειμένας. ῬΟΙῸχΧ 5. Ρ8: Τῆς δὲ 
ὀσφύος οὐκ οὔσης ἀσάρκου τὸ ὡγρὸν 
πάντῃ καὶ τὸ παντελῶς σκληρὸν ὁμοίως 
ἀπέστω" λαγόνων δὲ ἄριστον τὸ μέ- 
τριον; ὡς ἀπεῖναι μέγεθός τε καὶ σμι- 
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’ « ἃ ᾽ 7ὔ ᾿Ὶ 7 Ἁ ’, 

μήτε ὑγρὰς λίαν μήτε σκληρὰς, λαγόνας μεταξὺ μεγά- 
“ , 35, ᾽ 3 

ων μικρῶν, ἰσχια υλα, οπισθε ἄνω λ » ἰσχια στρογγυλα, ὄπισθεν σαρκώδη, θεν 
Ἁ Χ 3 ἃ Ἢ Ν ’ 

δὲ μὴ συνδεδεμένα, ἔνδοθεν δὲ προσεσταλμένα, τὰ κατ- 
“- 7 Ν Χ Ν “- 

ωθεν τῶν κενεώνων λαγαρὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς κενεῶνας, 

Ι. προσεσταλμένα] ΤΛὈΤΙ προεσταλμένα. 

κρότητα. ἀἀπποίαῦξ «πΠρΟΥΠΊΔΠΠῈ8 
ῬΟΠΠαοοῖη ταῖς λαγόσι {τϊθαετο, αποα 
Χεποόρθοη ὀσφύϊ, εὐ βου] θά τη οθῃ- 
Βι1:0 ὀσφῦς σαρκώδεις, τὰ μεγέθη--- 
σκληρὰς, λαγόνας μεταξὺ μεγάλων καὶ 
μικρῶν. ἔξρο πε ὑγρὰν--- σκληρὰν 56τ1- 
ὈΕΙΘ ΘΟΘΈΓΘΙ, ΒΟΙΙΡΒῚ ὀσφῦς σαρκώ- 
δεις, αυδηα δὴ 8]101 ΒΡ ]ΔΙ] ππ- 
ΙΏ60Ὸ ὀσφῦν ποπηϊηθεῦ ΧαεπορθΟη. 
Τεῖμάθ ροβῦ σκληρὰς 56, Ο]ΟΠ Ρο- 
51, εὖ λαγόνας ΟΠ ΒΘαΠΘΠ 8 
Ἰαηχὶ. (Οὐεἴδγατη ἀρυὰ ῬοΠ]Παοθτα 5115- 
ῬΙΘΟΥ ΒΟΥ θοπααπὶ λαγόνων δὲ ἄριστον 
τὸ μέτρον, ὡς ἀπεῖναι μέγεθός τε καὶ 
σμικρότητα. Ῥτδείετοα δραα δαηἄθιη 
ΘΟΥΤΙΡ Πα απ οὐκ οὔσης εὐσάρκου, ἀο- 
οού Αὐτιδῆιι5, οἱ ΡΟ] ] ΟῚ. Δ] Γ6 Υ ἸΟσι5 
5. 62, 0] ὀσφῦς σαρκώδεις ἴῃ νἱῖο 
Ροηϊΐ. Ιάθι ἀδιηη8 λαγόνας ἀσυμ- 
μέτρους πρὸς τὸ σῶμα, ἰσχία προμήκη 

τε καὶ γυμνὰ σαρκῶν ἴῃ ν1115 ΠΟΙηΪ- 
μᾶνς. 5ΟΗΝ, Θμ] οἰϊδιη δρπα Χβη. 
ΒΟΙΙρΡΒΙ ὀσφῦς μὴ σαρκώδεις, β86α ἀ8 
ὈΐΤΟααΘ Δανθγβιτη 5101 πορ]οχι Ορ- 
Ῥίϑητιη Οὐ. 1, 410: ᾽Οσφύες εὔσαρ- 
κοι μὴ πίονες, οἴ μέτριον 51πΠ6 σαιι5588 
τητπίδίαπη να] ἴῃ μέτρον. Νες Ρο]- 
Ἰὰχ 51 ᾿πηρτόορανιί ὀσφῦς σαρκώδεις, 
πΟη ρΡούα!ῦ ΠΟΠ ΒΟΙΊΌΕΓα οὐκ ἀσάρκους, 
ααοα δβῦ ρ81110 τ π 8 α8π| εὔσαρκος 
εἴ σαρκώδης, ΟΑΥΏΙιΙ5 ΠΟῚ ΟΠΊΠΙΠΟ 
αἀοϑυταίαθ. Ργϑοίουθα δρᾷ Χβϑηῃο- 
ῬΒοηΐοιαῃ βθο]ιϑιύ νοῦα τὰ μεγέθη 
μεταξὺ μακρῶν βραχέων, ατᾶθ Ρο]]ὰ- 
ΟΘΙ αὐτὴ λαγόσι σΟΠ] Ποία ΥΓΘΡΘΙ556 
εὖ νεΥὈ 15 ὡς ἀπεῖναι---σμικρότητα τοα- 
61615886 Δα! ν᾽ θυ] ροββθ. Αὺ 5β01]0β- 
οαπὶ εϑῦ βραχέων δα ὀσφῦς τε]αίαπι. 
Ἐρο, δίδὶ τθοθρίο ὀσφῦς σαρκώδεις 
μήτε ὑγρὰς λίαν μήτε σκληρὰς Υϑοΐα 
οὐπηΐα Πα θηΐ, τη81] ἸΙΌΥΟστιπῇ γ6]1η- 
4ΌΘΥΘ ΒΟΙΙΡγΑΠπι), οὔτ ἰἴῃ μεταξὺ 
μακρῶν βραχέων εἴ μεταξὺ μεγάλων 
μικρῶν, 4115 ὈΪΒ ΘΟΥΓΘΟΙΟΙ ΓΘΟΘΗΙΟΥ 
ΠΙΌΓασΟ ἴῃ ἀπὸ Β. δααιαϊ καὶ ροϑί 
μεταξὺ, ταὖ αἰζεγο ἸΙοςο ἔδθοϊζ (ὑδβίδ]ο, 
ὈΪΓΓΟΘΘ ἴῃ πηΔΓρ'. ΞΟΠ 88 ΘΓΘρΡΠΔΠαΒ. 

προσεσταλμένα)] προεσταλμένα ἰἴᾶ 
σοτγοχουιηΐ (ὐη}. (ὑββηθειβ οἵ δίε- 

ῬΒΔΠι8. Ῥο]αχ 8: 50 : Τῶν δὲ ἰσχίων 
στρογγύλων ὄ ΟνΤΩΡν τὰ μὲν κατόπιν ἔστω 

σαρκώδη, τὰ δ᾽ ἄνωθεν (4]. πρόσθια) 
ἀσύνδετα, ἔνδοθεν προσεσταλμένα. Ατ- 

ΤΊΘΠΤΙΒ ΒΙΤΩΡ ΠΟΙΟΥ͂ ῥτοθαΐῦ ἰσχία μὴ συν- 
δεδεμένα, αιιοα ΝᾺ ΕἸ ΒΙκ1 5 ΠΟ ΡυεΐδίαΓ 
π6 αἰέξίιι5 εἱγίηφιο ϑιγΓ ΘΗ ΐ65 ΟΟΩαΘ 8656 
οοπἔϊηραηί. Ἑαυΐάεπ τοὺς ὑπὸ τῇ οὐρᾷ 
μηροὺς πλατείᾳ τῇ γραμμῇ διωρισμένους 
1ΠΈ66]ΠσὸῸ, τι ἴῃ Εααϊῦ. 1, 14. ΒΟΗΝ. 

λαγαρὰ] ῬοΟ]]ὰχ : Κενεῶνες δὲ αὐτοί 
τε λαγαροὶ καὶ τὰ κάτωθεν αὐτῶν. Ατ- 
ΤΊΔΠΠ5 κενεῶνας λαγαροὺς ΠΟΙηΙηδΐ [Δ - 
πη. [10)6 νϑγῦ!]5 λαγὼν εἴ κενεὼν 18 
 δἰβκῖιιβ αἰβρυίαῦ, αὖ ἀοσεαῖ τᾶθοοβ 
ΕΧΙΓΘΠΊΔΠῚ ΒΡΙΠΔΠΊ Οὑτη ρᾶΥθι5 8δα- 
7σποῦ!8 ἀρ ρ6}]αβ5ε ὀσφῦν, ἰξὺν, λαγόνα, 
566 [ΔΙΊ Θῃ 81105 ἸΔ1π|8, ΔἸ105 ΔΗ Β{11|8. 
ἃ μεαίεθγβ αἱῦ εχ Ηδβυο οἱ Εὔγντηοὶ. 
Μ. τηἰογρυθίδιομθ νου θοσιιπι. ΑἰΠΟΟῸ8 
δαΐθια ΘΧίγθ 88 ΒΡΙΩδ6 γογίθταβ, δα- 

Ἰπποῖα αὐγπτι6 ΒΌΡΘΓΊΟΥΘ ρᾶυΐα 1] Πατὴ, 
λαγόνων νοσᾶθυ10 βρηϊῆοαββθ. Ροπὶιῦ 
Ἰοόιπι Αὐβίοιοβ Η. Α. 1,13, (6 Ρᾶτ- 
5, 886 8 Ὁ τΠῚΌ1]160 οΥαηΐτΓ : Τὸ 
μὲν διφυὲς λαγὼν, τὸ δὲ μονοφυὲές, τὸ 
μὲν ὑπὸ τὸν ὀμφαλὸν ἢ ἦτρον εἴ εεΐ. [τ- 
486 εἴβὶ λαγόνες εἴ κενεῶνες 4] ἀΔ τη 
Β1η0 ΒΥΠΟΠΥΠΊ8, τὖῦ ἀραα ΡῬοΟ]]ΙσΘ πη 2, 
170, ἴϑιηθη Χοπορποπίειη λαγόνας 
ΒΌΡΘΓΙ5. ΘσΟ]]ΟΟΔΤΘ, οὗ ΒΡΙΠ86. ρδγίθ πη, 
Πα ἸσΠ}Ὀ] ἹποΙριαπῦ, βιπηὰὶ 1Π|6]}1- 
θεῖο. ἤδῃς ρδιΐθπι Ὡθηπε ηἴη)8 ηϊ0- 
ὀῖϊοηι ν 6116 6586, πῆμ γίσίάαμι. τος 
σα]δυιταίθτη τηοῦβ τη ρΘα γ6, Ππα 1η- 
Βγιηϊαῦ]5 ΒΡ ΠΤ 6558. 

Μιγάτη ταῖῃὶ δοοϊαϊΐ Ἰῃ θαπο Χοπο- 
ῬΠοπίθμη λαγόνα ΠΟΠ ΠΟΙΏΪΠΔ886, 564 
κενεῶνα ἰΔ[ἈΠῚ, 1, 125 ἈΌΪ ΡΓῸ 60 1 
ΗΡΡΙΔίσΙοῖθ. Ρ. 262, λαγόνες ΠΟΙΏΙ- 
Ὡδπΐαγ. [Θρούθτῃ οαὐδηΐδιη αἱ Χο- 
ΠΟΡΏΟΠ 5; 1Ο, ὑποθεῖναι τὰ ὑποκώλια 
ὑπὸ τὰς λαγόνας, τΌΙ ῬοΟ]]υΧ εἰς τὰς 
λαγόνας ρΡοϑαϊδ. Θαϊ ἰοσιβ. ΥὟ ΕἸ 5111 
βθῃ θη 8 πὶ βίδθι πη το], εὐ ἀοοεοΐ 
τὰς λαγόνας ἸΠΙΘΙΊΟΥΕΒ 6558 ΨΕΓΒΒ 
νΘηίγοη 6] 500 νϑηίγαπὶ ροϑβιίδβ. 
ΑἸΓΟΥ Ἰοοὰβ ἀθ Εααὶδ. 11, 2, δϑὺ 46 
ὀσφύϊ, συδτη σϑπηϊηθτη ἴδοϊς τὴν κατ᾽ 
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οὐρὰς μακρᾶς, ὀρθὰς, λιγυρὰς, μηριαίας σκληρὰς, ὑπο- 
κώλια μακρὰ, περιφερῆ, εὐπαγῆ, σκέλῃ πολὺ μείζω τὰ 
ὄπισθεν τῶν ἔμπροσθεν, καὶ ἐπίρρικνα, πόδας περιφερεῖς. 

2 καὶ ἐὰν ὦσι τοιαῦται αἱ κύνες, ἔσονται. ἰσχυραὶ τὰ εἴδη, 
ἐλαφραὶ, σύμμετροι, ποδώκεις, καὶ ἀπὸ τῶν προσώπων 

3 φαιδραὶ καὶ εὔστομοι. ἰχνευόντων δ᾽ ἐκ τῶν τριμμῶν 

Ι. μηριαίας ϑίαρΠθηι!8. 
εὐπαγῆ [Ὁ τὶ εὐπαχῆ. 

ΤΑΌΥῚ μηριέας. 
ἐπίρρικνα] ἐπίρικνα τηᾶγρο Ἁ. Οὐδἴοθιϊ περικνά. 

σκληρὰς] [ΑὈτὶ μὴ σκληράς. 

8. ἰχνευόντων ] [ΔΌΤ] ἰχνευέτωσαν, ἰχνεύστωσαν Β.. ἰχνεύσθωσαν Υ. 

οὐρὰν, αἰΐογταιη, ἣ πέφυκε μεταξὺ τῶν 
τε πλευρῶν καὶ τῶν ἰσχίων κατὰ τὸν 
κενεῶνα, ὑπἋθ6 Δρραγθί κενεῶνα 6888 
αὖ (ΟῚ ἴῃ δαῖι0 μᾶγίθπη οανδῖη οἱ α6- 
ῬΥΘΒβατη. ὉΓΓΙΠα1Θ6. ᾿πΐου οοχᾶβ οὖ 60- 
βίαβ. (Οὐ, 12, ὃ, τὸν κενεῶνα ἴῃ 640 
ΘΡὮΏΙΡΡΙΟ ἴθρογα Ἰαδοί, αὖ ρᾶγΐθπη πη8- 
ΧΙΠΊΘ. ΟἾΠΟΧΙΔΏ ΨΠ]ΏΘΙῚ ἰού8]}] καὶ 
ἀφαυρότατον. Ἐκ ἸΙοοο γεῖὸ Ατὶβίο- 
[6115 Θὕα ΠΏ ΠΟὨ ΓΑΙΔ ΟΡΙΠΙΟῺΙ ΥΥ 615- 
Κιᾶηδθ βεπίθηϊδ γθοΐθ ἀθυϊναίαγ, 4 ΘΓ 
(ὑαΖα Ὀ6Π6 νογΐ : τασϊοὶ μηιδιὶἰϊοὶ ρα 5 
διιδγοοία ἴηι. ἰαέτιδ εὐἰγιῖφιιο {ἰλα αἰοϊέιν. 
ΘΘααϊαν 101: Τὸ δὲ κοινὸν κοῖλον ὑπο- 
χονδρίου καὶ λαγόνος χολάς. Ο΄δ6 
(ἀαΖα νου : οανλιηι ΘΟΉΔΉλ1.6 δ θσαγ- 
ἐλίασηὶ οὐ ἐἰζιηη, οἠοίασο ὁο5. ος οα- 
νᾺΠῚ 1Π ΠΟΙΠη6 ἰαπίαπη ἃρραγοῖ εἴ 

ΔρΡΡϑΙ δία χολὰς, ἸΏ Θ΄ητ|0, 810 οἵ 
Ῥονθ αἰϊπαὰ οδνατη Ῥοβίθγιιιβ ἸΘῪ 
ΟοΟχδβ οὖ οοβίαβ δϑὺ οἱ αἹοιυ κενεών. 
Ιῃ Ποιηϊηθ ἰδιηθη ῬΟΙ]αχ 2. τό6, ἠἰοὶ 
αἷῇ τὸ ὑπὸ τὰς πλευρὰς τῶν ὀστῶν 
λῆγον, ὉὈΌῚ ἀθϑιπιιηῦ οδϑὰ Οοϑύα ΠῚ, 
κενεῶνα, ζώνην εὖ χήτην. Ὅὃ. 170, 
ἀρεγίβ οοηΐαηαϊῦ οὔτ λαγόνι γα 6}8 : 
Τῷ δ᾽ ἐπιγαστρίῳ οἱ κενεῶνες ὑπόκειν- 
ται, οὺς καὶ λαγόνας καλοῦσι. ϑεα 
τοοῖθ δαιηοπο ΗΠ. ϑίθρμδιιβ νου 00 
καλοῦσι νυἱσὰβ 5 σῇ 811 γἹ θυ]. ΠΟ- 
ΠΊΘΓᾺΒ 1]. 5, 284 οὖ ὃρ7, ἴὴ ΠΟΠΊΪΠ8 
κενεῶνα ΠΟΙΏΪΗΑν], 1 4110 ἰπίσγργο- 
[Δ 0 σΤΑΓ 8101] νοΐθυθβ δ θυ ΟΌΤῚ 
Ῥο]]ποα τη ρυῖοσα ἰοοο σαί. ἢο- 
ΤΩΘΓΙΟΙΙΒ ἸΟΟι5. ΙΓ στΤΆρῃϊοθ. βισηδῦ 
Ἰοσιτη νείατον ἐς κενεῶνα, ὅθι ζωννύ- 
σκετο μίτρην. ΟἸηρσα]ττη νΈΓῸ [η81- 
αἸῦ 1Π1010 οοχαθ, 580 ατιὰ ΓΘρΟΥ 1 ἸΏ 
6400 σδνιιπ), ὁ κενεὼν ΡΙΌΡΓΙΙΘ αἸοὔιι8. 
Δαγόνα Ἠοτηογῖοα ροθιηηϑῖα Πιιβ6 118 Π| 
ΠοΙηϊηδηΐ, 864. 6]ὰ8 ἴοθο λαπάραν. 
5ΟΌΗΝ. 

1. λιγυρὰς] ῬοΙὰχ 5, 59, οὐραὶ προ- 
μήκεις, εὐθεῖαι, ὀξεῖαι, λιγυραὶ, Πρ 85 

ΧοΠπορΠποπίθο νοσᾶῦι]ο ᾿πἰθυργθίδίο- 
ΠΟ. ΑΥΤΙΔ μὰ 5, 9: Οὐρὰς λεπτὰς, 
μακρὰς, δασείας τὴν τρίχα, ὑγρὰς, εὖ- 
καμπεῖς. ΒΟΗΝ. 

μηριαίας μὴ σκληρὰς} [)ε]ονι μὴ 
Ψαπρογηδηηιβ δα Ρο]]ποθῖη 5, 59: 
ΙΠΊΟΥ νἱγῦϊο5 σα ηπΠῇ ΡΟΠΘηΐθιη μη- 
ριαίας σκληρὰς, Ιηἴον γἱἕϊα 5. 63. μηρι- 
αίας ὑγράς. 

ὑποκώλια μακρὰ] ΡοΟ]ὰχ 8. Ρὸ: 
Σκέλη ἑκάτερα μὲν ὑψηλὰ, μείζω δὲ τὰ 
ἐξόπισθεν" ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπίρρικνα, 
τὰ δὲ πρόσθεν ὀρθὰ--τὰ δὲ ὑποκώλια 
περιφερῆ καὶ προμήκη τε καὶ εὐπαγῇ. 
ΑΥΤθπ5. 5» 9: Ὑποκώλια μακρὰ, εὐ- 
παγῇ. Ῥοϊϊαχ 8. 65, Ἰηΐοσ νἹϊα ΘΔ ΠΩ, 
τὰ ὑποκώλια οὐ στρογγύλα. “ὙὙποκώλια 
Βηΐ Ρδγίθϑ ΠΟΘ ΊΟΥΘΒ. ἰθιηουῖβ. δ 6- 
σούϊαβ σογοοοίϊοη, οὔ αογοοοίεοθιην τπιο- 
την δδηάθιη ρϑγΐθιη ρ66]8 ροβίεθ- 
ΤΊΟΥΙΒ ἰηἴτα σθηὰ βΒιίδιη. (ὐοηΐ. δᾶ 
γερθίϊαμη Ρ. τοῦ, 5ΟΗΝ. Εἰἴδιη 
ῬΟΙΙαοΙβ. ποτ], αὖ τηἴτα 5, 520, νδιδηΐ 
1η6ν εὐπαγῆ οὐ εὐπαχῆ,; 406 Π1Π1]}Ε1. 

ἐπίρικνα] Βταποϊτιαβ. ηιαοϊοηέα 1η- 
ἐουρυθίαθαν, οὖ σοϊηραῦδί ἸΔτΆΒΠΟΠῚ 
Ἰοσατη (6 Ργίπαρονᾶ Ρ. 162, υ] τὰ 
ῥικνὰ Ορροπαηΐίῃν τοῖς πολυσάρκοις, 
(65 7αηιῦθ5 δθοἶθβ. Ἰδίιομθπι Ἰοηρὶία- 
ἀἸη15 ροβίθυϊοσθιτη ροά απ οχρ]ϊοδῦ Ατ- 
τη 5» 1το. 5ΟΗΝ, 

περιφερεῖς) εροῦς ῬοΙχ εὐ Ατ- 
ΤΊΔητι5, 86 ἢϊος δααιϊῦ καὶ στερροί. 
5ΟΗΝ. 

2. τοιαῦτα] ῬΟΙΙὰχΧ 58. ύο : Τοιαῦται 
δὲ οὖσαι φανοῦνται ἐλαφραὶ, ποδώκεις, 
δρομικαὶ, εὔστομοι, εὐθύστομοι. 

ἰσχυραὶ, τὰ εἴδη ἐλαφραὶ] δΌΡτα 2: 
4: Χρὴ τὸν ἀρκυωρὸν εἶναι τὸ εἶδος 
ἐλαφρὸν, ἰ ἰσχυρόν. ἨΒεοίθ ᾿θΊταν 516- 
Ρμδηιιβ. ἢϊς Ἰηὐουραηχὶΐ ρμοβί ἰσχυραὶ, 
πο Ροδβί εἴδη, αὐοά ͵ατα ᾿πηϑρίατῃ νἱ- 
ΒΠῚ ΘΟΠΠΘΙΟΘΓΙΟ. 

3. τριμμῶν] Ῥο]]ὰχ 5. 64, ᾿ππιρτοῦδί 

-Ὸὡὦ7χΚΑἌἼαὰυῪ νυ ςςἔ δ... 



ΟΥΑΈ 20 ὃ 

Χ ΠῚ 7 - Ν Ἁ ΟΣ καὶ δον 

τάχυ ἀπαλλαττόμεναι, τιθεῖσαι τὰς κεφαλὰς ἐπὶ γὴν 
ζ ἢ - ᾿ ἂν Ν᾿ ἢ » ’, 

λεχρίας, ἐμμειδιῶσαι μὲν πρὸς τὰ ἴχνη, ἐπικαταβαλλου- 
Ἁ Ν 5 ΧΝ Ν "7 Ν χω ΄“ 

σαι δὲ τὰ ὦτα, τὰ μὲν ὀμματα πυκνὰ διακινοῦσαι, ταῖς 
Ἁ ᾽ ΄σ- 7 ΧΝ ἣν Χ » Ἁ 

δὲ οὐραῖς διασαίνουσαι, κύκλους πολλοὺς πρὸς τὰς εὐνὰς 
σ Χ 

ὅταν δὲ περὶ 
ΕΥ̓ 53 ἣν ΄- “- 7 “ ΄ 

αὑτὸν ὦσι τὸν λαγῶ, δῆλον ποιούντων τῷ κυνηγέτῃ 
{ ι 

“.. ε ΄- Ἀ σ΄ 7 Ὡ 

4 προϊόντων ὁμοῦ διὰ τοῦ ἴχνους ἅπασαι. 

θᾶττον“ φοιτῶσαι μᾶλλον, γνωρίζουσαι ἀπὸ τοῦ θυμοῦ, 
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, ἀπὸ τῶν ὀμμάτων, ἀπὸ τῆς μεταλ- 
λάξεως τῶν σχημάτων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀναβλεμμάτων καὶ 
ἐμβλεμμάτων εἰς τὴν ὕλην καὶ ἀναστρεμμάτων τῶν ἐπὶ 
τὰς καθεῶδρας τοῦ λαγῶ, καὶ ἀπὸ τῶν εἰς τὸ πρόσθεν καὶ 
ὄπισθεν καὶ εἰς τὸ πλάγιον διαρριμμάτων, καὶ ἀπὸ τοῦ 

8. λεχρίας σοΟΥ̓ΓΘΟΐτι58 ΘΔ ΘΠ τηδητι, απᾶ6 ὉΓ. δὲ χρείας, Α. δεχρίας, ὰ ΒΌΡΕ᾽ 
ὃ μοβιίο, [,.. δὲ χρείας Υ.. εἴ 48] τήνδε χρείας Β. 

εὐνὰς) 100] πλευράς. 

4. ποιούντων) [ΔΌΓΙ ποιήτωσαν ΜΕ] ΡΘΓ εἰ. 
καὶ ἐμβλεμμάτων οτη. Α., Δα 68 1Π ΤὨΔΓΡΊΠΘ (Δ Πα] 118 ΠῚ 

(ὐδίθυι διακινούντων. 
5 

προιτωσαν. 

[1ὈγἸ σωμάτων. 

διακινοῦσαι τηᾶῦρο Α. 
προϊόντων [1ὈΤῚ 

σχημάτων ἰ,ΘΟΠΟΪΆΝΙ8. 

1Ἰηβοσθηᾶα τῶν ἐμβλεμμάτων εἰς τὴν ὕλην καὶ ἀναστρεμμάτων. 

τὰς οὐκ ἀπαλλαττομένας τῶν τριμ- 
μῶν. 5ΟΗΝ. 

λεχρίας) Βτοάδεὶ εὐ (ἀββποσὶ ετηθη- 
ἀαίοπεπα τθοθρὶῦ ϑΘίθρῃαηαβ. 5ΟΗΝ, 

ἐμμειδιῶσαι) 1)6 Πος νὶθε αἸοῖα δὰ 
Ὁ π ΒΟΌΗΝ. 

διακινοῦσαι) ΝΟ ἀπ Γαν] σου ]551- 
τη ΒΥΠΟΚΙΪ διηθπἀδί!η6ΠΊ, 486 
ἴῃ ΙΠΔΥΡῚΩΘ ΆΓΒ. ὉΠΪὰ85. δηποίδϊία 
εβί, νυ]ρσαΐο διακινούντων 515 0Π}{π 616. 
5ΟΗΝ. 

πρὸς τὰς πλευρὰς] [προρίϊᾶ5 Πυ]τ8 
Βουρύθσαθ ἴβο1]6 βϑηςθηΐ, 6111 νϑϑι1- 
σαυπΐ 1051 ἸΘρουθιὴ ν 6] νϑϑυ ρα! 15 
δα αθγαηΐῦ οὖ σαηθτη τοί ΟὈξοτνα- 
γαηῦ. Θυἱα ΘῃΙΠὶ ΟἸΓΟᾺ] οδιᾶδα δα 
οοβίαβ ᾿ηνοϊτιΐαθ Ρου πθηΐ δα τΤοπὶῖ 
ΒΙΘΥΠΟΓ τὖ ἀϊοάτη, ΙοοιιΒ ΡΥ 1 ΠῈ 
ΘΠΊΘἢ ἀΔΙΊΟΠΘ ΡΔΓΓΠῚ τη] ογ αἸβτ]πο- 
ΤἸ0η6 ἐσεραῖ. Ροβί διασαίνουσαι 1ρῚ- 
ἴὰὺ σΟΥΠΠη8 ῬΟΒ11], ΡΓΟ πλευρὰς δΐθπη 
ΒΟΙΙΡΒῚ εὐνάς. Οοπῇ, ο. 6, τό. Επτηδη- 
ἀδ. ποιὰ ἤσγτηδτθ νἱαθίαγ Ρο]]χ 5: 
61: Προηγεῖσθαι δὲ τῷ θηρευτῇ᾽ κἂν 
ἐγγὺς ἢ τῆς ἀνευρέσεως, ὑποσημαίνειν 

εἱ εοἴ. (ΗΝ. 
4. δῆλον] ῬΟΙ]ὰχ 58. ὅτ : Κἂν ἐγγὺς 

ἢ τῆς ἀνευρέσεως, ὑποσημαίνειν, Κατα- 

νεύειν, ὑποδηλοῦν, διαδηλοῦν τῇ χαρᾷ 
τῆς Ψυχῆς, τῷ πηδήματι τοῦ σώματος, 
τῇ φαιδρότητι τοῦ προσώπου, τῇ λαμ- 

πρότητι τῶν ὀφθαλμῶν, τῇ μεταλλάξει 
τῶν ὀμμάτων, τοῖς ἀναβλέμμασι τῆς 
ὄψεως, τοῖς πηδήμασι τῆς ἐλπίδος, τῇ 
στάσει τῶν ὦτων, τῷ σεισμῷ τῆς οὐ- 

ρᾶς, τῷ τὸ σῶμα πᾶν ἐπικραδαίνειν. 

ὕ0ι σωμάτων 6 ΧοπορΠοηΐα ΡγῸ ὀμ- 
μάτων 501101 νοϊαϊῦ (Οηγ. (ἀΘΒΠ ΘΓ, 
σοηΐγα σημάτων αὐτὴ ΦΑ]τηαβῖο Κ]1- 
{1ὰ8, αὖ δραὰ Χεπορποπίθμη ϑίθρῃα- 
ΠῈ8, σχημάτων Τβοποανιιβ. ΡΟ]]ΠΟΙ 
Ἰΐθπα σχημάτων γαϑ.Ἰ ΘΠ τιΠῚ ΘΘΠΒΘΟ ; 
504 νϑῦρῦᾶ νιοβα τοῖς πηδήμασι τῆς 
ἐλπίδος ιοτηοο σΟΥΥΙΡ 8 ΠῚ ΠΟΙ] ῈΠῚ 
ΤΘΡοσ. 5ΟΗΝ, ϑαυηῖΐ 116 πα ἀπ- 
Ὀ1Ὶ6 οχ αἰ οστάρῃϊα ΡΓΔΘΟΘαθηΓ5. τῷ 
πηδήματι τοῦ σώματος Πδῖδ. 

γνωρίζουσαι σι Ο. 6, 23: Εἰσβλέ- 
πουσα εἰς τὸν κυνηγέτην, ἐπιγνωρίζου- 
σαι ἀληθῆ εἶναι ἤδη ταῦτα, εἰσ 5 16}]- 
οᾶτε δ ποΐπτῃ ἴδοοτο. 5ΟΗΝ. 

καὶ ἐμβλεμμάτων εἰς τὴν ὕλην καὶ 
ἀναστρεμμάτων τῶν ἐπὶ τὰς καθέδρας] 
Θιυοάᾶ εχ Α. ᾿πβθῦαὶ νοσϑὈ.] τη ἀνα- 
στρεμμάτων οἴβ81] πΠοΠαιτιπη 410] ΤΟ ροΓ- 
ἰὰπὶ εβί, τϑοΐθ ἰδίπθη δαάαϊίαμη 46- 
τηοηϑβίγας Βθ] 6 η8 ἐπὶ τὰς καθέδρας 
αυοα οαπῃ ἐμβλεμμάτων ΔΌΒΟΠῸΠῚ εϑί 
ΘΟΠ] ΠΡΊ. ΜΙ] δαΐειη τῶν εἰς. 

ἀπὸ τοῦ ἀληθῶς ἤδη αἰωρεῖσθαι τὴν 
ψυχὴν] Ὀΐο ααὶ αἸοῖναγ ΟΥ. 63, νΟΪ. ἊΣ 
ΡΒ. 324: Καὶ ψυχὴ γέγηθεν ὑπὸ τῆς 



2906 ΟΥ̓ΝΒΟΈΤΙΟΙ 

ἀληθῶς ἤδη αἰωρεῖσθαι τὴν ψυχὴν καὶ ὑπερχαίρειν ὅτι 
5 τοῦ λαγῶ ἐγγύς εἰσι. διωκόντων δὲ ἐρρωμένως καὶ μὴ 
ἐπανιεῖσαι σὺν πολλῇ κλαγγῇ καὶ ὑλαγμῷ, συνεκπερῶσαι 
μετὰ τοῦ λαγῶ πάντῃ" μεταθεόντων δὲ ταχὺ καὶ λαμ- 
πρῶς, πυκνὰ μεταφερόμεναι καὶ ἐπανακλαγγάνουσαι δι- 
καίως" πρὸς δὲ τὸν κυνηγέτην μὴ ἐπανιόντων λιποῦσαι 

6 τὰ ἴχνη. μετὰ δὲ τοῦ εἴδους καὶ τοῦ ἔργου τούτου εὔψυ- 
χοι ἔστων. καὶ εὔποδες καὶ εὕρινες καὶ εὔτριχες. εὔψυχοι 
μὲν οὖν ἔσονται, ἐὰν μῇ λίπωσι τὰ κυνηγέσια ὅταν ἢ 
πνίγη᾽ εὔρινες δὲ, ἐὰν τοῦ λαγῶ ὀσφραίνωνται ἐν τόποις 
ψιλοῖς, ξηροῖς, προσείλοις τοῦ ἄστρου ἐπιόντος" εὔποδες 
δὲ, ἐὰν Τῇ αὐτῇ ὥρᾳ μὴ καταρρηγνύωνται αὐτῶν οἱ πόδες 
τὰ ὀρὴ θεουσῶν᾽ εὔτριχες δε, ἐὰν ἐχωσι λεπτὴν καὶ πυ- 

7 κνὴν καὶ μαλακὴν τὴν τρίχα. τὰ δὲ χρώματα οὐ χρὴ 
εἶναι τῶν κυνῶν οὔτε πυρρὰ οὔτε μέλανα οὔτε λευκὰ 
παντελῶς" ἔστι γὰρ οὐ γενναῖον τοῦτο, ἀλλ᾽ ἁπλοῦν καὶ 

8 θηριῶδες. αἱ μὲν οὖν πυρραὶ ἔχουσαι ἔστων λευκὴν 
τρίχα ἐπανθοῦσαν περὶ τὰ πρόσωπα καὶ αἱ μέλαιναι, αἱ 
δὲ λευκαὶ πυρράν" ἐπὶ δὲ ταῖς μηριαίαις ἄκραις τρίχας 

5. διωκόντων] [ΔΌΤ] διωκέτωσαν. μεταθεόντων] μεταθείτωσαν ϑίθορῃδπαβ. 
ΓΑΡτ μετατιθέτωσαν. ἐπανιόντων ΓΛΌΤῚ ἐπανίτωσαν. 6. ἔστων) [ΑὈτὶ 
ἔστωσαν. καὶ εὔτριχες οτηϊτ(πηΐ 110]. προσείλοις) [ΑὈΥῚ προσηλίοις. 
8. ἔστων] [101] ἔστωσαν. 

ὉΔῚ βἰπριϊα ἴδγθ νεῦρα στϑρϑί : 5βοαᾶ 
ἤδαῦθο 1Πῃ Πος Ιοσο, πὶ δἷῦ : Καὶ οὐδὲ 
τὸ ἁπλοῦν χρὴ ὑποπτεύειν τῆς χρόας 
ὡς θηριῶδες. Μιαοίυγ 185 5οιρίατα 
Ἰερίββθ δριἃ Χαπορμοηΐθιη γενναῖον 

τύχης αἰωρουμένη, τ] 1101] ἱπαρίθ 
ῬΓΟΡΙΘΙ γεωργὸς, απο ρΓδροδββοδί, 
γεωργουμένη. 

5. δικαίως] ΑἸῦο οὖ νϑῦοὸ ρϑῃηϊία, 
τί νοΥ8 νοοδγα ν᾽ θην νϑηδίο ΠῚ. 
ΨΜΕΙΒΚ. Υ. δ 7. 4 

6. καὶ εὔτριχες] ΔααΙάιε ΘΘΡΠΔΠΙΒ. 
Εἰ ηλααο Ἰ, ΟΠ] ΟΘΠ18. 

προσηλίοις ΒοΥτ!θοηά τη προσείλοις. 
Ν. 8ὰ 5,9 

ἄστρου] ὅ016 δα τηρυϊ]6 πὴ δοοα- 
ἀεηῖο. 5ΟΗΝ. 

ὥρᾳ] Υ. 8 ο. 6,4 
᾿ θρίΕ] Εδάθτηῃ πὴ Ξ 8. 50, ΑΥτδῃ. 
ἈΠῈ 
ἡ. ἀλλ᾽ ἁπλοῦν] ῬΟΙ]]πΧ 5. ὅπῃ, ἢδβθς 

1ἴα τοροίμῦ: Χρώματα δὲ κυνῶν οὔτε 
τὸ πάντῃ λευκὸν ἀποδεκτέον οὔτε τὸ 
βαθέως μέλαν οὔτε τὸ παντελῶς πυρ- 
ρὸν, ἀλλ᾽ ἑκάστῳ παραμεμίχθω τι καὶ 
ἑτέρας χρόας ἦτοι κατὰ τὸ μέτωπον ἢ 
ὑπὲρ τὰς ῥῖνας ἄκρας ἢ κατ᾽ ἄλλο τι 
τοῦ σώματος μέρος. ΑΥ̓ΤΙΔΠῸΒ 46 οο- 
Ἰοῦβ ποῃ βθηδ{ στὴ ΧΟΠΟΡΒΟΠίθβ ο. 6, 

τοῦτο τὸ ἁπλοῦν, ἀλλὰ θηριῶδες, απᾶπι 
ΒΟΙΙΡΓΓΔΠῚ ΠΟΘ ΡΓΌΡΟ. ἱπαρίδ θηϊπῃ 
ἴῃ νυϊραΐα αἸοϊζαγ : πος θηϊτα (0]0- 
ΤΌΠΙ ὉΠΙΐΔ5 ἴΏ Ο8Π6 ΟΠ δϑύ ΘἜΠΕΓΙΒ 
ΘΘΠΟΙΌΒΙ ποίδ, 566. ΒΡ] 015 οἵ 
ξουιαῖ5. 5θα Πᾶθο 51 Π1ρΡ]1ο]α5 ΠΟΙ 
δδύ δ]1ἃ φαδηῃ οοοσατα. 5ΟΗΝ, 

πρόσωπα] μέτωπα ΤΩΔΙΡΊΠΘΒ 
θρἢ. οἵ ΨΊΠ]ΟΊΒοΙΙ (ες ΨΊΟΓΟΙΙ) αἴιδ8 
Βουιρίαγα 6 ΡΟ σα ἀποία 6558 νἹ]6- 
ἴγ. 5ΟΗΝ, Ἦος νογὰπὶ παπᾶ ἀπ- 
Ὀ16, οὖ βᾶ6ρ6 ἴῃ δ᾽ίθγιτη ροίϊτιβ ἀδρτα- 
γϑία πη) 408 ΠῚ ψ]ΟΙΒ5ίτη. 

μηριαίαις] Ηὰυς Ρεγποῖ. δ]οββα Ηε- 
ΒΥΘΒ]] : Σμήριγγες---καὶ τῶν κυνῶν ἐν 
τοῖς μηροῖς καὶ τοῖς αὐχέσιν ὀρθαὶ τρί- 

χες. ϑθαιθηβ βαθείας ὟΝ εἸ5]κῖτι8. ποῃ 
Ἰοηραβ, 56 βρ᾽58845 ᾿ἰηὐθγργείαί, 6 Χ 
ΑΥΊΔΗΙ α. 5. 9. ΞΟΗΝ, 
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24, 6Χ Ποα ἴοσο τρϑίυ]ῦ Πᾶθο: 

ΘΆῸΡ Ν: 9207 

» Ὗ ,ὔ Ἀπὸ ἀπ. (ἃ “ 32 ψ ἈΝ “ 3 “- ψ 

ὀρθας, βαθείας, καὶ ἐπὶ ταῖς ὀσφύσι καὶ ταῖς οὐραῖς κάτω, 
2, ᾿ 

ἄνωθεν δὲ μετρίας. 
3, ΡΝ ας Ν ’ 9 Ἀν ’, Ἁ Ἁ 

Αγειν δὲ ἄμεινον τὰς κυνας εἰς τὰ ὀρὴ πολλάκις, τὰ δὲ 
,ὕὔ - Ν Ν Ν Μ ΣᾺ ,ὔ͵ 7 

ἔργα ἧττον" τὰ μέν γὰρ ὀρὴ οἷον τέ ἐστι καὶ ἰχνεύειν καὶ 
“ ων δ ἊΤ τὴν ΕΣ ’ὔ Ἁ Χ 

μεταθεῖν καθαρῶς, τὰ δὲ ἔργα οὐδέτερα διὰ τοὺς τριμμούς. 
͵ὕ Ἁ ἤὔ “-“ « [ Ν ΄“- ἊΝ 7) 

ἐστι δὲ καὶ ἄνευ τοῦ εὑρίσκειν τὸν λαγῶ ἀγαθὸν ἀγειν 
“ ΄ » Ν 7 Ν χ 

τᾶς κύνας εἰς τὰ τραχέα καὶ γὰρ εὔποδες γίγνονται καὶ 
ἈΝ , ΄- ᾽ , “ 

τὰ σώματα διαπονοῦσαι ἐν τόποις τοιούτοις ὠφελοῦνται. 
» ’ὔ ἣ ’, λ ,ὔ ͵ “ Ν Ε 

ἀγέσθων δὲ θέρους μεν μέχρι μεσημβρίας, χειμῶνος δὲ δὲ 
ἝΕ 7] ΄,ὕ 3. - Χ ᾽ 

ἡμέρας, μετοπώρου δ᾽ ἔξω μεσημβρίας, ἐντὸς δ᾽ ἑσπέρας 
“ 7 ΄- Ἅ Ξ 

τὸ ἔαρ. ταῦτα γὰρ μέτρια. 

ΚΕΦ, ΕΒ. 
ἃ Ν γ) “ - “ ᾿ - ,»» Α 

Τὰ δὲ ἴχνη τοῦ λαγῶ τοῦ μὲν χειμῶνος μακρά ἐστι διὰ 
Ἂ - “- “-“ “- ἃ Ἁ ΧΝ 

τὸ μῆκος τῶν νυκτῶν" τοῦ δὲ θέρους βραχέα διὰ τὸ ἐναν- 
᾽ὔ 

Τιον. 

9. εἰς Δαα!ϊὁ Α. εἰ ἀδ αὰο ἰδορίαγ [,. οτῃ. σβίβϑυι. 
11. ἀγέσθων] [ΔὈτΙ ἀγέσθωσαν. 81Π8 γρ.» 011. σοἰαΓΊ. 

ΓΔΡὺ] πρωί. 

9. εἰς τὰ ὄρη] Αε]ϊαπαβ Η. Α. 13, 
Δεῖν εἰς 

τὰ ὄρη πολλάκις ἄγειν αὐτὰς, τὰ δὲ 
ἔργα ἧττον᾽ τοὺς γάρ τοι τριμμοὺς ἐκ 
τῶν ἐνεργῶν χωρίων λυπεῖν τε αὐτὰς 
καὶ σφάλλειν. ΒΟῊΝ. ΑΔ] ΙΔηὶ 1101] 
Εἴϑὶ ναυιδηΐ ἴῃ γϑΡὉ]5 τὰ δὲ ἔργα, ἴδτη6 
εἰς τὰ ὄρη ΡΥΔΟὈΘΠΐ65 ΓΘ ΤΌΣ ΡΓΔΘρΡΟ- 
ΒΙΠΟΏ 6 πὶ Πα οἱ 1ηἶτα Οὐη ββϑιη ἴῃ 8118, 
πί τὰ ὄρη θεουσῶν ζαϊΐ 5. 6, εἰ Ἰηΐἴτα 5: 
17:- τὰ ἀνάντη οἵ τοῖα, οἱ 1Ὁ. 18, 
ἀποχωρεῖν, εἴ ΡΤαδίρΓ 8118 51111118 νου 
(ν. Δηοῖ, δα Βειηρ. ΤΔςεα. 2, 2) Επ. 
8, 5: ἐπαγέτω μικρὰς, μείζους ἘΠ ΤΣ 
Ετ ὑπάγειν Ἰηΐτα 5. 15. ΠῚ ν. ϑοῇποὶ- 
αετ., οἵ φαοα (ὐγουιβ σὰπῃ ΠΟ οοτη- 
Ῥαταθαί Εᾳ. 8, το, φεύγειν παντοῖα 
χωρία. 

καθαρῶς Ἐδοῖο ε΄ τηϊηϊπη6 ᾿τηρβαϊῖο 
οὔτϑα ὙΥ δΙ5Κιπ5, τριμμοὺς 5οτηϊία5 ἀ6- 
ῬΓΘΒΒΙΟΓΘΒ ἱπἰεσργείαιαν. ΒΟῊΝ. 

το. καὶ τὰ σώματα] Αβια: Λῷον 
δ᾽ εἶναι ὁ αὐτός φησιν εἰς τὰ τραχέα 
ἄγειν---εὔποδάς τε αὐτὰς γίνεσθαι καὶ 
ἁλτικωτέρας ἐ ἐκπονούσας τὸ σῶμα. Ατο- 
ἘἸΟΥΘ πα Ἰρτετν Ἰοσιιπὶ ἸΘρββθ νἹαβίυγ. 

“ Ἁ 53 Ἁ Ε 57 4 (ας “ ᾽ὕ 

χείμωνος μεν ουν Τρῳ ουκ ὄζει αὐτῶν, οτὰαν παχνὴ 

το. εἰς Δα Τη8ΓρΡῸ Α. 

1. πρῷ] 

5ΟΗΝ, [1ἀ6πὶ ποίανογαί [,.. Βοβ. 
ΟΡ δεῖν. οὔ. Ρ. 148, αἱ] τεϑεςιογαΐ 
οἴ πῈ Ὀ15 ΟἸαΙββατη εἰς. 

11. ἀγέσθων)] 1) 6 ἰειροτα αἶβριι- 
ἰδ ΑΥΤΙΔΠιι5 ο. 14. ΒΟῊΝ, 

1. μακρὰ] ΑΘ] Ἰαπα8 1. α.: Ἴχνη δ᾽ 
ἄρα λαγῷ τοῦ μὲν χειμῶνος μακρὰ ὁρᾶ- 
σθαι λέγει διὰ τὸ μῆκος τῶν νυκτῶν" 
τοὐναντίον δὲ τούτου τοῦ θέρους. 
5ΟῊΗΝ. Βιοπρηι (ἤν5: Θὲ. ἡ. 
γ0]. 1, Ρ-. 227. πο ΤΕΒΡΘΧΙΒ56 ΤΗΪΡ ΠῚ 
αποα ογραϊαϊῦ ΦαοοῦβιαβΒ. Αα ΡἘΠ]ο- 
ΒΤ ] νεγῸ ὙΙῦ, ΑΡΟ]]. 3, 6 : Καὶ γὰρ 
σφόδρα εὔηθες ὑπὲρ μὲν τοῦ λαγὼ 
καὶ ὅπως ἁλίσκεται καὶ ἁλώσεται πολ- 
λὰ εἰρῆσθαι τοῖς ἐς φροντίδα βαλλο- 
μένοις (ν6] ροΐ!8 βαλομένοις) ταῦτα, 
5680]. ἀρ ΚΚαύβευ. ρ. 1852: Εἰς Ξὲ- 
νοφῶντα ἀποτείνεται. 

ὄζει αὐτῶν) ὅ!΄οῪο ἸζοΥατη 8. 7, οἵ 12. 
ΘΙ Π.1165 ἸΙοοοβ ροϑβαϊ Ζεϑαπίαβ υγϑῖδθ 
Ρ.103,20: οζειν ἐδόκει τοῦ ἄρτου καὶ 
τῆς μάζης κάκιστον. ΠΙΟΠΥΞ1] Απΐ. 
Β. 12,2: Ὦζέ τ᾽ ἀπ’ αὐτῶν οὐδὲν 
πονηρόν. ΑΤΙΞΙΟΡΗ. Ῥᾳο. 19 : Πόθεν 
βροτοῦ με προσέβαλε; 46 οἄοτβ. 



208 ΟΥΝΕΒΟΒΈΒΤΙΟΙ 

3 ΕΥ 7] ξ Ν Ἁ 7 σ΄ δι 9 9 Ῥ 9 Ζ 

ἢ ἢ παγετοςφ᾽ ἢ μὲν γὰρ παχνὴ Τῃ αὐτῆς ἰσχυι ἀντισπα- 

σασα τὸ θερμὸν ἔχει ἐν αὑτῇ, ὁ δὲ παγετὸς ἐπιπήξας. καὶ 
αἱ κύνες μαλκίουσαι τὰς ῥῖνας οὐ δύνανται αἰσθάνεσθαι, 
ὅταν ἢ τοιαῦτα, πρὶν ἂν ὁ ἥλιος διαλύσῃ αὐτὰ ἢ προϊοῦσα 
ἡ ἡμέρα: τότε δὲ καὶ αἱ κύνες ὀσφραίνονται καὶ αὐτὰ ἐπα- 
ναφερόμενα ὄζει. ἀφανίζει δὲ καὶ ἡ πολλὴ δρόσος κατα- 

΄ δ ο΄. το. . ’, Ἁ , 

φέρουσα αὐτὰ, καὶ οἱ ὄμβροι οἱ γιγνόμενοι διὰ χρόνου 
5 Ἁ 32) ΄σ ΄σ ΄» ͵ “ Δδλ ΄ 

σμᾶς ἀγοντες τῆς γῆς ποιοῦσι δύσοσμον, ἐως ἂν ψυχθῇ" 

Σ αὐτῇ Α. ἑαυτῇ Β. 1. 2. μαλκίουσαι] ΤλὉτΊ μαλακιῶσαι. τότε 

δὲ καὶ αἱ κύνες] καὶ αἱ κύνες δὲ τότε ΒΤ, 

ῬΟ]]υχ ἰδτηθη 5. 12, ὄζει τὰ ἴχνη, ἀπό- 
ζει, πνεῖ, ἀποπνεῖ μαῦροι. 5ΟΗΝ. 

ἯΣ πάχνη ἦ ἢ παγετὸς] Πάχνη 65 
ῬΙσΪη8, ὅταν ἡ ἀτμὶς παγῆ. ΔτΙδίοί 611 
Μείδθου. 1, το, δρόσος πεπηγυῖα 8ἃπ0- 
[011 6 ΜΗ Σ 4. 8- 6Ἃεἴα νἱάδίαγ 
ε886 παγετός. Ἦϊηο Βορῇοο]θβ ΡΠ]. 
1Οϑ: : Πέτρας γύαλον θερμὸν καὶ 
παγετῶδες. Αποίοχ! 46 Μαηαο 2, το: 
᾿Αὴρ ζοφώδης καὶ παγετώδης. [α6ΠῈ 
5»18: Αἱ φλόγες τὸ παγετῶδες πεπαί- 
νουσι, οἱ πάγοι δὲ τὰς φλόγας ἀνιᾶσι. 
[τὰ Θπϊτὴ ΒΟΥ ΘΠ απ 6856 ΡΓῸ λιπαί- 
νουσι, ἀοοοῦ ΑΡΌ]6]05. νϑυΐθῃϑ : ἐθρο- 
765 7γίσχιιδ σίαοϊαίο ηνίοαπί. Βυ- 
ἄδουβ οοποοφιμηΐ. (Οὐ. 4, 12, πάγων 
ἰδέαι ΑἈΡα]οι85. ργμΐπαθ νους. δϑρα 
ἔΓΙΡΟΤΙΒ ο]ΔΟ18}18 οὐδοῦ ν8 11 βαηΐ, 
εἴδη πάγων. ΡΊυΓΑ]1 πη ΘΓῸ πάγους 
ῬΙῸ ἔΠΊσοΓθ ο]8014}1 Αἰχτί Αὐὶϑίου. ΗΠ. Α.ἅ 
3,22: Ἔν δὲ τοῖς πάγοις οὐ πήγνυται. 
[ἴθ Ὧ(θ (ὑθπευ. 8. 2, 1, ὉἈὈῚ ἀθιπαθ 
ΒΟ 1 : Ἔν δὲ τοῖς Ψύχεσι καὶ πάγοις 
παχύνεται τὸ ἔλαιον. [[ΘΓῸΠῚ 516 2, 2, 
ὈΠῸ αὐτὰ νόοσαῦθαϊο. Μείθοσοὶ. 1, 
12: Ἔν ταῖς ἀλέαις ψυχρὰ τὰ κάτω 
τῆς γῆς, καὶ ἀλεεινὰ ἐν τοῖς πάγοις. 
Ηδθο οὐὐ δοουγαίαβ ρϑαϊο αἸβρα- 
ἰδπα ΘΘΠΒΘΙΙΠΙ, δ[δ.1ΠΔῈ ΔΡΡΑΓΘΟΪΌ. 
5ΟΗΝ, 

ἐπιπήξας)] Οοπαρηβδαης νοτίαηΐ, οἱ 
ΒΙΔηΙα5 ἐλθ 106 οοποίθη865 ἐἤθηι. (οη- 
ἴγτὰ ΟΥ̓ ΘΙ ΒΚπι5: ““ ῥΓΌ]Πδ Οδ] 05 γαρο- 
ΤῸ65 δα 86 ὑγδοῖοβ 1ηΐἴγὰ 56 σοῃίιηρί, 

ΘἼΔΟΙ65 νῈΥῸ Θ05646ΠῚ σοῃςηθῦ 1 51|:- 
Ῥογῆοιο δῆ χοβ οὐ οοηροϊαῖΐοβ. Αδα!ΐ 
8. ΡΏΥΒΙΟΙΒ. {{ 8], γΔΡΟΥΘΒ, 851 σὕτηῃ Ὠὰ- 
ΠΟΤῚ 15 ΘΟΡΙΟΒ15 ΘΟΠΡΘ]Θ ΗΓ αΥ ΘΟ]]ΘΟΙ], 
ΒΥΑν 8 8 ΒΥ] ΠΡῚ εὖ ΤηΔΡῚ8 Ἰηΐτα ρ]6- 
Οἴθῖη σΟΠ ΠΟΥ, 564 1ῃ ΡΓΌΪ]η8 ΘΟΒαθΓη 
6. ΒΌΡΘΓΠΟΙΘ ρϑπᾶρθγθ, αὖ ταῦ ϊβ οΧχ 

ῬΑΓα5 ἴδειθ τηθα]ΟοΥ} δοσοθαθηΐα 
ΟΔΙΟΥΘ Β0]Υ1 ροβϑιηῦ. ϑθα παγετὸς, 
αὶ ΟἾΧΙ, ΠΟ οϑύ ρ]δοῖθβ, βθα ἡ γῆσιιβ 
οἰαοὶαίο, Ἰσιῦιν τϑοῦϊ8 νογΐδβ: “ ῥσα- 
ἴηι ΘῃΪπῇ δ] Ππιπὶ νϑϑυρΊοττιτη 86 56 
ἰγαοία πη σΟΠοΟΙπαϊέ, ἔτῖρτιβ δαίθτη ο]α- 
ΟἾ816 1ἢ σΟΥΡΟΥΘ, οαἱ δα πδογεῖ, δα βύγιπ- 
σὶί οὖ ᾿πο]υαϊι.᾽ ΒΟΉΝ. 

2. μαλκίουσαι] Νοη μαλκιῶσαι, 568 
μαλκίουσαι ΒΟΥ ΘΠ ΠῚ 6556 οὗ ΠΌΥΔΓ15 
ΤΟΙ αΘηππὶ μαλκιῶ εἴ μαλκιῆν, απο- 
ΤῸΠ ΘΧΘΠΊΡΪα ν. ἴθ πε5. ϑίαρῃδηι, 
Δηϊτηδανογς ἃ. ΠὨιπαοτγῆμπδ ρῥγαοῖ. δα 
Ἰ)οηηοβῖῃ. δα. 1105. ἰδγίιατη ρ. Υ. 
Αἀ βετιρίυταπι μαλακιῶσαι ΘεθΠε166- 
Τα: ““(δαβδιῃ ᾿ηαϊοανιῦ νοῦρο Χο- 
ΠΟΡΏΟΠ, ΟΠ οἴδοίαμη. ἔβοίθ ᾿στ αν 
(ὐοητ. (ὑθϑηθγαβ ἐογροηέθβ ἤγίσογο πα- 
γ65, αὶ μαλκιῶσαι ΒΟΥΙΌΙ τηδ]οθδΐ, 
αΟΠΙΔ ΠῚ ἔγθαθηῦαβ μάλκη εἴ μαλ- 
κιᾶν 48 ΠΟ οἰβοῖα ρ6 1161} ΚΘρθυῖία:. 
ϑεα ΡΟΙΠαΧχ 5».49: ,“Πειρατέον δὲ τῆς 
κυνῶν ἀρετῆς, ἐν κρύει μὲν, εἰ μὴ μα- 
λακιῶσι τὰς ῥῖνας. ὕδ0᾽Ὰ πίε Καπ- 
Πἰστη οὐδΐ μαλακιοῦσι." 

3. καταφέρουσα] Ζουηϊτι8 ἀδργίηιθη- 
αο, ϑευρργῖηιοπαο. 
οΟΡρογίθῃ ὑϑύθπη ΟΠΠΔ ρ6]ὰ Ἰπποίαπ. 
τὰ δηΐμη Ρ] αἰ αγοι5 ἃ. Ναίαγ. Ρ. 
ΟΤ τ᾿ ΑἸΆΘΤΙΣ : Διὰ τί περὶ τὰς παν- 
σελήνους ἥκιστα ταῖς ἰχνοσκοπίαις ἐπι- 
τυγχάνουσιν; οἴ Ρ.91ι8 Α: Διὰ τί "τὸ 
δρόσιμον γενόμενον διὰ τοῦ ψύχους 
δυσστίβευτον ; Ὁ] οϑῦ: Ἡ δ᾽ ἄγαν 
περίψυξις πηγνύουσα τὰς ὀσμὰς οὐκ 
ἐᾷ ῥεῖν οὐδὲ κινεῖν τὴν αἴσθησιν. 
50ΗΝ. 

ἄγοντες τῆς γῆς] Εδάθηη ἔετβ ἐγϑαϊε 
ὙΠεορηγαβίαβ Ο. ΡΙ]. το, ὃ; ὁ πε 
τοῦτο καὶ τὰ ἴχνη τῶν λαγῶν εὐσημό- 

τερα Ψεκασθέντα μαλακῶς ὑπ᾿ αὐτὴν 

Οορίίατθ δαΐθπη 

λυ 

ὧν ὀλόνδων 
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΄ Ν Ἁ , " ΄ ᾿ - ᾿Ὶ 

χείρω δὲ καὶ τὰ νότια ποιεῖ; ὑγραίνοντα γὰρ διαχεῖ τὰ 
δι , 5. 3.» ͵ ᾽ὔ 

4 δὲ βόρεια, ἐὰν ἡ ἄλυτα, συνίστησι καὶ σάζει. 
΄ Ν « ) » “ - 

ψακαδες, καὶ ἢ σεληνὴ ἀμαυροῖ τῷ 
, Ν : 

κατακλύζουσι καὶ αἱ 

ε ΝῪ ε Ν 

οἱ δὲ ὑετοὶ 

θερμῷ, μάλιστα δὲ ὅταν ἢ πανσέληνος" καὶ μανότατα 

τότε" χαίροντες γὰρ τῷ φέγγει ἐπαναρριπτοῦντες μακρὰ 

διαιροῦσιν ἀντιπαίζοντες" 
5 προδιεξέλθωσι γίγνεται. 

8. ἄλυτα ἃ. ΟὙὐείοει! ἄλυπα. 

τὴν κυνηγίαν" ἐμμένει γὰρ μᾶλλον διὰ 
τὸ σφοδρῶς ἀπερείδεσθαι καὶ εἰς βά- 
θος, καὶ οὐχ ὥσπερ ξηρᾶς οὔσης ἐπι- 
πολῆς, οὐδ᾽ αὖ πηλώδους, ὥσπερ ἐφ᾽ 
ὕδατι καὶ νότῳ᾽ ἐναντία γὰρ καὶ τὰ 
πνεύματα καὶ τὰ ὕδατα, καὶ ἀπόλλυσιν 

ἄμφω τὰς ὀσμάς" 20, 4: Οὔτε γὰρ 
θέρους εὔοσμα οὔτε χειμῶνος οὔτε 
ἦρος, ἀλλὰ μάλιστα τοῦ φθινοπώρου. 
χειμῶνος μὲν γὰρ ὑγρὰ, θέρους δ᾽ αὖ 
ξηρανθέντα᾽ διὸ καὶ μεσημβρίας χεί- 
ριστα' τοῦ δ᾽ ἦρος αἱ τῶν ἀνθέων 
ὀσμαὶ παρενοχλοῦσι" τὸ δὲ μετόπωρον 

᾿ σύμμετρον ἐχει πρὸς ἅπαντα τὴν κρα- 

σιν. 0ΟΗΝ. 
τὰ νότια] Τπί6]]1σα πνεύματα, ηπο- 

ταϊη δβδοῖαβ ἴῃ ταθοία δαϊ ΡΘΟΌΪΪα- 
ΤΙΝ ; ΘΟΠίΓΑΓ ΙΓ ἴῃ Βυιζαπηϊα ἰθβίδ! 

ΒΙΔηϊι5. 5ΟΗΝ. 
ἄλυτα ) ΝΥ Εἰβκῖπιβ ᾿πίεγργθίαίαν, ηὐδὲ 

απΐθ Κιμογίμέ αἰϊδϑοίμξ υαροτο5, ᾿π161}}- 
965 τὰ ἴχνη. Βεείθ. 5ΟΗΝ. 

4. ψακάδες ρτο Ψεκάδες ταϑίιζα!, αἵ 
Ῥοβοῖξ αἸδἰθούαβ Αἰῦοδ, οὐ ἐπιψακάζω- 
σιν ΠΠ6]]ΟΥο 5 ὕοην. 2. 26. 

ἀμαυροῖ τῷ θερμῷ) Οὐπι [ΘοΠΊ ΘΠ Ὸ 
τὸ θερμὸν ΒΟ Βαμα θα. οοϑηβαϊ Ο.. 
Οἐβπεγαβ, Ὁ δι 8. 5: Διάπυρος. γὰρ 
οὖσα ἡ γῆ ἀφανίζει τὸ θερμὸν, ὃ ἔχου- 
σιν ἔστι γὰρ λεπτόν. ἤπιος νεεί!- 
ΘΊΟΥΆΠ νΔΡΟΙΘΠῚ [πᾶ ΤΟΥ͂Θ ἸΠΡΥΙΠῚΪ8 
αἸἤα5ο τοίτισογαί. ὅϑ1ς δὔϊδ πη ΡΙαΐατν- 
δὰ Θ. Ν. ρ. 17 Ὲ: Δροσοβόλοι γὰρ 

αἱ πανσέληνοι. Ὁ τ εβονὲς δὲ καὶ τὸ τῆς 
σελήνης θερμόν" ὅθεν ἕλκει μὲν ἀπὸ 
γῆς- --ἄγειν δ᾽ εἰς ὕψος μὴ δυναμένη 
μηδ᾽ ἀναλαμβάνειν μεθίησιν. ΟΘδγο 
ΡῬΓΌΌΟ δαμπϊάθπη (ἀββ ποι! δπιθηααδίο- 
ΘΙ, {{18Π| ἴῃ ΠΠΘΏΓΘΙ νΘΏΪΒ56. ΘὑἸΏΤη 
ἕαῦτο Εριβίο]. νο]. 1, Ὁ. τὸ 8ηπο- 
αν ΕἸΒΟΠοΓ. δὰ ἢ. 1. ὅΗΝ. Α 
ΘΔΙΟΤΘ ἸθΠΊΟσῈ ᾿ππη86 εὖ ΠΤΊΟΓΘ, ΠΈΡΙ 
αἰεγαῖ, νεΐθγοβ σθρθίθρδῃϊ οαυβᾶτη ρὰ- 
Τγθ 18. ΟἸΠΟΥΒ 1 ΘΟΥΓΡοΥθα5. ὙΥ. 

ταραχώδη δὲ ὅταν ἀλώπεκες 
Χ Ἀ 7 7 “ χά 

τὸ δὲ ἔαρ κεκραμένον τῇ ὥρᾳ 

4. ψακάδες] 1ΔὈΌγ1 ψεκάδες, 

ΡΙαΐδτοῃ. ϑγταρ. 3. το, Ρ. 657, Μα- 
ΟΤΟΌ. δαί. 7, τό, 41] Ἰοσῦτηῃ Ῥ] αΐα ἢ] 
σΟΙΏρ αν ΐ, ΑἸΠοη. Ῥ- 2γ6 ι., Ζ,. ΧΕΙ. 

μανότατα] (δαθ εἰἰέγο ἐμὴν διηΐ τα- 
γιδϑίηια νους Υ διβκιιβ δα νϑυθιην 
ἀμαυροῖ τοίετομβ, ρίμρίπιιηι αἰἰδέαπέϊα 
(. ἀθϑποσιβ, πιοϑὲ ἸΥΤοσείατ' ΒΙΔηΙα8. 
ῬΟΙΠχ 5» 67: “Ἐὸ δὲ ὀρθὰ ἴχνη, ὁπόταν 
ἤτοι κτύπου κατακούσαντες ὀρθοὶ κατὰ 
τοὺς πόδας τοὺς ἐξόπισθεν ἐπανιστά- 
μενοι βούλωνται τὸ σαφὲς τοῦ προσ- 

πεσόντος ἤχου μαθεῖν, ἢ καὶ τῷ τῆς 
σελήνης φωτὶ χαίροντες, ὁπόταν ἡ 
πανσέληνος, ἀντιπαίζοντες πρὸς ἀλλη- 
λους καὶ πηδῶντες μακρὰν καὶ διαλλό- 
μένοι καὶ διαπορριπτοῦντες ἀποφήνωσι 
ταραχώδη τὰ ἴχνη. Ργαθοθββοῦαῦ 8ιι- 

ἴοι 5.66: Ρίγνεται δὲ μάλιστα τοιαῦτα 
(δύσκριτα τὰ συμπεπλεγμένα), ἢν προ- 
διεξέλθωσιν ἀλώπεκες. δ΄ ἜΥθα 15 4π|86- 
ἀαπὶ 16 βουρία ἰθρῖββα νἹαθίαγ. 
Ῥτγο διαιροῦσιν ὨαΡοῦ διάλλονται. Ζει- 
ΠΪῸκ διαιρεῖν μακρὰ ἴχνη ἸῃίοΓΡΓοίαίΓ 
φορίϊσια αἰἰδέϊη σοῦ ἰοησὶβ ἡπίογυαί[5. 
ἐπαναρριπτοῦντες 86 7αοἰαηΐοδ, διαρ- 
ριπτῶν ἐπὶ τὸ δυνατὸν 5. ὃ, ργαθοῖρῖ- 
ἔαη5 86 νοτϊξ. 1)6 ΘΔ 1118 Ἰερόσθιη 
ΡΕΙ ΒΘ] ΘΠΕ10 08 εβῦ ὁ. 4,4. ἀπὸ τῶν εἰς 
τὸ πρόσθεν καὶ ὄπισθεν καὶ εἰς τὸ πλά- 
γιον διαρριμμάτων, ὉὈῚ αἰϊδ]εοίιϑ 1 1ηΐ6Γ- 
ΡῬτθίαίαγ Ζειιηῖβ. Ὕευθο ῥιπτεῖν ὑΤῸ 
φγαροϊμιέαγο 86 υὔλταῦ (86. σα ν]8. Ὁ. 9, 
23. ῥιπτοῦσι δὲ καὶ εἰς τὴν θάλασσαν. 
ΜΊΠῚ εἰς νἱαδίαγ. ἐπαναρριπτοῦντες 
Ῥεπθ Παρεῖ, οἵ βἰσπιῆσας ογγα Τη, 
αἰέιηηι, 7αοέαπέος νϑείϊσὶα ἸΟΠΟῚΒ. 1οἴ61- 
γα }}185 αἸαποιηΐ, αἸδεπραπηΐ, διαι- 
ροῦσι. διαρριπτεῖν, Ἰηἰε]]εοῖο τὰ σκέ- 
λη, ΟΟΠΙΘΠ ΓΙ βίτηστη ΟΘΌΓΒΠῚ Π.85] 
σαγία 5 ἸΘΡονὶ5. οἵ δ πὶ5 5  ΙΠΟϑῦ, 
δ νοσαθα πὶ ἱπᾶθ ἀδαποίθτη διαρ- 
ρίμματα. ἕϑεα νἱάδ 84 Αὐτίδηι τύ, 2. 
5ΟΗΝ. 

5. κεκραμένον] ῬΟΙΙὰΧ 5; 40: Πει- 

Ὁ 
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καλῶς παρέχει τὰ ἴχνη λαμπρὰ, πλὴν εἴ τι ἡ γῆ ἐξαν- 

θοῦσα βλάπτει τὰς κύνας, εἰς τὸ αὐτὸ συμμιγνύουσα τῶν. 
ἀνθέων τὰς ὀσμάς. λεπτὰ δὲ καὶ ἀσαφῆ τοῦ θέρους" 
διάπυρος γὰρ οὖσα ἡ γῆ ἀφανίζει τὸ θερμὸν ὃ ἔχουσιν" 
ἔστι γὰρ λεπτόν᾽ καὶ αἱ κύνες ἧττον ὀσφραίνονται τότε 
διὰ τὸ ἐκλελύσθαι τὰ σώματα. τοῦ δὲ μετοπώρου καθαρά: 
ὅσα γὰρ ἢ γῆ φέρει, τὰ μὲν ἥμερα συγκεκόμισται, τὰ δὲ 
ἄγρια γήρᾳ διαλέλυται: ὥστε οὐ παραλυποῦσι τῶν καρ- 

6 πῶν αἱ ὀσμαὶ εἰς ταὐτὰ φερόμεναι. ἔστι δὲ τοῦ χειμῶνος 
καὶ τοῦ θέρους καὶ τοῦ μετοπώρου τὰ ἴχνη ὀρθὰ ἐπὶ τὸ 
πολὺ, τοῦ δ᾽ ἦρος συμπεπλεγμένα' τὸ γὰρ θηρίον συν- 
δυάζεται μὲν ἀεὶ, μάλιστα δὲ ταύτην τὴν ὥραν ὥστε διὰ 
τοῦτο ἐξ ἀνάγκης μετ᾽ ἀλλήλων πλανώμενοι τοιαῦτα ποι- 

ἡ οὔσιν. ὄζει δὲ τῶν ἰχνῶν ἐπὶ πλείω χρόνον τῶν εὐναίων 
ἢ τῶν δρομαίων" τὰ μὲν γὰρ εὐναῖα ὃ λαγῶς πορεύεται 
ἐφιστάμενος, τὰ δὲ δρομαῖα ταχύ ἡ γῆ οὖν τῶν μὲν 

5. ἀνθέων] ΤΑὔτι ἀνθῶν. 
ΤΠΔΓΡῸ Α., οπι. σΘίου]. 

ρατέον---ἦρος δὲ, εἰ ἐν πλήθει τῆς ἀπὸ 
τῶν ἀνθέων ἀπορροῆς διακρίνουσι τὰς 

ὀσμάς. τῆς μὲν οὖν χειμερινῆς τε καὶ 

θερινῆς ὥρας ὁ ἠρινὸς καιρὸς εἰς ,θήραν 
ἐπιτηδειότερος, ὡς τοῦ ἀέρος ἄμεινον 
κεκραμένου πλήν γε παρόσον ταῖς 
κράσεσι τῶν ἰχνῶν ἐνοχλεῖ τὰ ἄνθη. 
5ΟΌΗΝ, 

5. ἀνθέων] ϑεογ!θοπάπηη 1ΐα, αὖ 46- 
αἴτατι8, ρυὸ ἀνθῶν ἀοσοῦ ργδϑίου ΤΠπο- 
τηϑῖὴ Μ. 1445 ἢ. ν.» αἱ Χεπορθοη- 
ἴοτῃ δὔϊϑιη βελέων, ὀρέων 51τ]Π1{6᾽ 61- 
ΨΊΒΙΠῚ ΒΟΙΡΒΙ55886. αἴἸο. ΒΟῊΝ, ἴη 
ζουτηῖβ ἀνθῶν οἱ ἀνθέων ἴίὰ Ἰυααηΐ 
ΠΟΤῚ βουιρίοσατῃ, νεὶαῦ ΠΘΟΡΓΘΒΊ], 
αὖ 1081 ἤαδιῃ βιϑιη δνογίδηῖ. Η]Ὸ 
ἀνθέων, αὖ ρῥγαθοΙρτιηῦ σΥΔΙΠΠΊΔΌΙΟΙ, 
16σίβ88 νἱάθίανῦ ῬΟ]ῸΧ Ρ», 40: Ἔν 
πλήθει τῆς ἀπὸ τῶν ἀνθέων ἀπορροῆς. 
Υ. δα Η!ρρδγοῃ. 4.15. Ῥγδείογβα εἰς 
ταὐτὸ συμμιγνῦσα ΧοπορμΒοπίθαπῃ νἹ- 
αΕ11 αἰχὶ δα ντορ. 6, 4, 6. 

ὃ ἔχουσιν) ᾿μβοπίσθηιι8 λαδοέ νοσΐ 
Δα [ΕΥΓΔΙη τ θυ : 566 δαϊῖο [8 01η8 
1ῃ ἔουτηϑ, οοΐανα ἠαδθηςβ ἀθαϊς. Ρο]]αχ 
5. 40: Πειρατέον τῶν κυνῶν ἐν θέρει, 

εἰ φέρουσι τὸν ἥλιον καὶ συνιᾶσι τῶν 

ἰχνῶν, τοῦ ἡλίου τὸ πνεῦμα τὸ ἀπ᾽ αὐὖ- 

ταὐτὰ] [ΔΌ011 ταῦτα. ἡ. γάρ δαάιϊὶ 

τῶν ἀμαυροῦντος. ΞΟΗΝ, 
ὥστε οὐ παραλυποῦσι] ἰ,ΘΟΠΙΟΘΠῸΒ 

νοεῖ, μὐ ἡγμοίμνην οὐογοδ ΠΟΉ, 5:|06- 
γομὲ, φοΐδιιδ οοομροηίωγ. ῬΟΙΪῸΧ Ρ, 
5ο: Τὸ δὲ μετόπωρον ἐγγυτάτω μέν 
ἐστι τῇ κράσει πρὸς τὸ ἔαρ, οὔτε δὲ 
αἱ ἀπὸ τῶν ἀνθέων ἀπόρροιαι οὔθ᾽ αἱ 
ἀπὸ τῶν ἤδη συγκεκομισμένων καρπῶν 
ἐφ᾽ ἑαυτὰς ἕλκουσι τὰς ῥῖνας τῶν 
κυνῶν. ὍΙ εοαα. ὅμοιον μὲν τὴν 
κρᾶσιν ἔαρι, πλεονεκτεῖ δὲ τῷ μήτε 
τὰς ἀπορροίας τῶν ἀνθῶν μήτε καρπῶν 
τινων ἐφ᾽ ἕλκειν τ. ῥ. τ. κυνῶν. 
(δίοσαπη ἢἰς ταὐτὰ 5ΟΥΙΡΒΙ ΗΥῸ ταῦτα. 
5ΟΗΝ. 

6. ὀρθὰ] Ἰξδαάθτη βτιρῖα 5, 7, εὖ ἴπ 
Ἰοοο ΡΟ ππο15 ροβιῖο δα 5.4. Ρο]]ὰχ 
5. 66. εὐθέα ορροπῖξ εὖ συμπεπλεγ- 
μένα. (ἫΝ, 

7. εὐναίων] ὈΊδηϊτ5. εὐναῖα νογ 
ἐπ δοοηξ οΚΓἱ ἐπ μαγο σοῖηφ 10 ἤδΥ 
ότι. ΒΟΉΝ. Κυδηϊιβ δα Ρο]]. 5» 

2: Ἑὐναῖα 5παηΐ νοβυσια ααδ8θ ἀποπηῦ 
δα [δγαγιη σα 188, δρομαῖα αὰ86 Οτ1- 
ΒΌΓΩ ἴογδθ δυσιι αηξ. 

ἐφιστάμενος Ἐβὶ τηζοσ στη βδ- 
βιβίθβῃβ : δᾶ ταχὺ τϑρεΐθ πορεΐεται. 

5ΟΗΝ. 



ΟΟὝΤΕΥ. 

. «-- ᾿Ὶ » ΄ 

πυκνοῦται, τῶν δὲ οὐ πίμπλαται. 

8} 

ἐν δὲ τοῖς ὑλώδεσι 

μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς ψιλοῖς ὄζει: διατρέχων γὰρ καὶ ἄνα- 
8 καθίζων ἅπτεται πολλῶν. κατακλίνονται δ᾽ εἰς ἃ ἡ γῆ 

7ὔ ἊὉΟ 7 «ε “ ἣν ΄σ 

φύει ἢ ἔχει ἐφ᾽ ἑαυτῆς ὑπο παντὶ, ἐπ᾿ αὐτῶν, ἐν αὐτοῖς, 
9 5» Ἀ 32 χ ἣν ζ.Ἁ ’, « Ν δὰ 

παρ αὑτα, ἀπωθεν πολὺ, μικρὸν, μεταξὺ τούτων" ὅτε δὲ 
“-“ ’ὔ’ “ νΝ ἊΝ 

καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ διαρριπτῶν ἐπὶ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν 
9 ὕδατι, ἐ ἐάν τι ἢ ὑπερέχον ἢ ἐμπεφυκὸς ἐν τούτῳ. ὁ μὲν 

οὖν εὐναῖος ποιούμενος εὐνὴν ἐπὶ τὸ πολὺ ὅταν μὲν ῇ 

ψύχη, ἐν εὐδιεινοῖς, ὅταν δὲ καύματα, ἐν παλισκίοις, τὸ 
πὶ ἢ Ν Χ ’, ΕῚ 7 

δὲ ἐαρ καὶ τὸ φθινόπωρον ἐν προσείλοις" 

8. ἄπωθεν) Τὐῦτὶ ἄποθεν. ὁτὲ ϑοπηριάργιιβ. 

οἱ δὲ δρομαῖοι 

ΓΑΌΤῚ ὅτε.. 9. προσ- 
εἴλοις] προσηλίοις Α.],. τοῖς προσηλίοις 5.Υ. 

πίμπλαται ΝΥ ε15Κ1π5 ν ΘΓ ΠΟῊ ἰοΐο 
Ῥβᾶβ δὌχρ]θίαγ, βῖνθ ΠΟῚ 8116 πη ρυΊΓη1- 
ἐμ 5ΟΗΝ. 

8. ἐφ᾽ ἑαυτῆς] [πῖἴτὰ ς. 6,2 25: Μὴ 
παραλείποντα μηδὲν ὧν ἡ γῆ ἀνίησιν ἢ 
ἔχει ἐφ᾽ ἑαυτῆς---κατακλίνεται γὰρ ἐν 

μικρῷ τὸ θηρίον. ϑεσιδηῦα ἄπωθεν 
“ πολὺ, μικρὸν Τη8]6 46 ΓοΙηροτα 1πί|ε]- 
Ἰθοΐα ΝΥ δἰ βικῖτιβ ᾿πίογργοίδίασ, ἸΟησῸ 
ΒΡΔΙΙΟ γο] οχῖσιιο Ἢ155101, 1πΐτα Θα8- 
(ΘΠ 168, Παδγτη ΟὈ͵δβοίιι οσς ΕἸ Δ Γ. 
5ΟΗΝ.: 

ἄπωθεν) ἘΟΥΠΊΔΠῚ νἹ]οξατὴ ἄποθεν 
ποίαν! δα 685. ϑιθρῃδη!. 

διαρριπτῶν) ϑαϊτα αιδηΐο ΤηΔΧΙΠΊΟ 
Ροβϑαηΐ, νογῦς ΟὟ ΘἸΒ 5, νϑ] {1 {Γ8 5 
δοβδίαδτιαιη. [ηἴτὰ το, 20, δϑί 46 σϑυ- 
Υ]Β, ῥιπτοῦσι δὲ καὶ εἰς τὴν θάλασσαν, 
ἐὰν κατέχωνται, καὶ εἰς τὰ ὕδατα ἀπο- 
ρούμεναι. (ὐεύογατῃ νοῦ ἐάν τι---ἐν 
τούτῳ Εἴϑ8] ὈΤΟΡΓΙΙΒ ΡΟ Πθηΐ 86 Β6118Π1, 
[ΔΙΊΘΠ οὐϊδτη 8] ΓΠΔΓΘ ΤΟἕογ  Πδἃ 6886 
ΟΘΠ560. ΑἸΙΟΌΙΠ 1Π ΠΊΞΤῚ Δ ΒΟΟΠ6ΓΘ 
586 ΡΟΒ886 ποῃ νἱαδεῖιν. ΟΗΝ, Ρει- 
τἰηοῦ κατάκλισις δα ὑπερέχον ἢ ἐμπε- 
φυκός. (ΟὈὐείθΥα πη 5015 ΠΘο]ρ ΠΟΥ οἵ 
8. ῬΙΌΓΑΙΙ δα 51: Πσι]άτθτη ὑγϑηβὶῦ ΟΥ̓ΘΙΙΟ 
(αὐ ν]εϊββίτη Ρ] ΓΑ] 15. ἸΠΌΘΥ ΒΙΠΡΊΠΔΓΕΒ 
ΡΟΣ 5, 12, οὖ ΒΙΠσΊ]ΔΥ15 πίοι ρ]- 
τα]68. ΗἸΡΡΆΓΟἢ. 4. 19) εἴ δ ΒΘ ΘῊ8 
ποιούμενος ΟΥΑΙ ΓΕ ΣΤ γ θα τη οχ ρτ86- 
ΘΘαβη] κατακλίνονται τοροίαπαάπτη. 

9. προσηλίοις) ῬοΟ]]ὰχ 5, 66: Ἑὐναὶ 
λαγῶν---χειμῶνος μὲν τὰ πρόσειλα, θέ- 
ρους δὲ τὰ ἐπίσκια, ἐν δὲ χειμῶνι τὰ 
μελάγχιμα. Ἀο]ϊδηιι5 Ν. Α. 15. 12: 
Χειμῶνος οὖν κοίτην ἐν τοῖς προσηλίοις 
τίθεται---θέρους δὲ πρὸς ἄρκτον ἀπο- 
κλίνει πόθῳ ψύχους. ΒΟῊΝ, ΡὈΡο]]ὰχ 

αὐοα ροπὶΐ πρόσειλος, 6.15. πυ]] πὶ 
ἢϊς δαῦ 4, 6, ἴῃ ΠΌΤ νϑϑιριατη, οἰδὶ 
5815 ῬΓΟΟΙς ἤος πο 1Ππ4 ροβ]588 
οἴϊαπη ΧοπορΠποπίθια. Ψ΄. αἰοῖα δ 
ΘορΠδηΙ ἘΠ 65. ἴῃ Εὐήλιος εἴ Πρόσ- 
εἰλος, ἈὉ1 [ουπηαβ Εὐήλιος ΘΧΘΟΙΊΡ]ἃ 
Ῥοθίδστιπη ΑἰΠοοσασα βαηΐ Δ8]]αΐδ, 
4ὰδ6 εοἴ81 οδύ δριια Χϑηορῆ. Οθο. 9, 4: 
ΔΡραα ΠΠιπὶ ἰάθη ΠΟῚ ΠΠΘ]1ΟΤΊΒ νἹ6- 
ἴπν 61 απᾶτὶ ἀρὰ ΓΕ ΠΘοΟρΡὨγαβύθμη, 
6 το ΕἸΧῚ 101ά6ῃη. 

δρομαῖοι] ϑιαηΐ τασὶ ἰεροΥ658, ΕΥ̓ΤΟΉ68. 
Ηδβυοῆῖιβ: Δρομαλὸς λαγωὸς, ὁ ἐν 
δρόμοις ἁλισκόμενος" εὐναῖος δὲ ὃ ἐν 
κοίτῃ. [Ιἄθιη : Εὐναῖος λαγὼς, ΣοΟφο- 
κλῆς Δόλοψι, καταπτηχής. Εγτηο!. 
Μ.: Ἐὐναῖος, ἐγκεκρυμμένος. Σοφο- 

κλῆς Δόλοψιν᾽ εὐναῖος εἴη δραπέτην 
στέγην ἔχων, τιὉὉ χσποα ϑυ]ΌαΥρ'.. Π0η- 
Ἶεοῖῦ δραπέτιν, παῦε ῬῃοῖαβΒ. [π 
ΗΒ ΟΠ Δ]ΐουο ἸοοῸ βουῖρα δρομαῖος. 
Ὁύτογαιιθ ρου ποτα νἹἀθίαγ δα δα πάθιη 
ΞΌΡΠΟΟ]15 Ἰοσιπη, ΌῚ δρομαῖος κατα- 
πτηχὴς δηΐθα ΠοΙηΙηδΔί5 [αἰδβοί; 56- 
ααδρδίαγ καὶ μὴ εὐναῖος, Ξεα δραπέτιν 
στέγην ἔχων. [ἴὰ δἃρραγεῖ δρομαῖον 
6558. ΘΓΓΌΠΘΠΙ. αρογοϑῦ νοοδ θα] Πατὴ 
ἔκπληκτοι, Πα 1ῃ ἔμπληκτοι Ὠγαΐδτι- 
απτη οθῆβθο. ΡΟ]]ηχ 5, 72: Δειλίᾳ 
δὲ ὑπερβάλλον τὸ ζῷον ἔμπληκτον 
ῥᾷστα γιγνόμενον καὶ ᾿ἀναπτοούμενον, 
ἘΡῚ τϑοΐα οοαα. ἔκπληκτον ρτδοίθυ αηΐ. 
Βεα ἢ.]. ποτ ἔ8ηη ρογέογυ ξαοίτι5 Ἰθριιϑ 
ΑἸΟῚ ἀθῦοσα ν᾽ ἀθύιτν, ατιδπη ὑποοηϑέαη8. 
ναφαδιιπαιιδ. ΑΤΌΟΙ φηΐϊτη ἔμπληκτον 
ΒΟΙΏΙΠΘΠῚ ἰθνϑῖα οἷ ᾿ποοηβίαπίθιη νο- 
οδδαηί. ΘΟῊΝ. ῬΡχγαθραθεαπί ἃ. Ὁ. 
εν: 
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5 ῳ δὰ Χ [ Ν “κ᾿ “ 32 ’ὔ 

οὐχ οὕτω διὰ τὸ ὑπὸ τῶν κυνῶν ἔμπληκτοι γίγνεσθαι. 
,ὔ Ἃ « Ν ἃ ε 7 6 δὰ Ἁ ΄ 

κατακλινεται δὲ ὑποθεὶς τὰ ὑποκώλια ὑπὸ τὰς λαγόνας, 
Ν δὲ , Χ “ ἱλ ὡς 9 , δ᾽ ὰϑ 

τὰ ὃὲ πρόσθεν σκελὴ τὰ πλεῖστα συνθεὶς καὶ ἐκτείνας, ἐπ᾿ 
δ Ἁ Χ , Ἃ » Ἃ λ 5 

ἄκρους δὲ τοὺς πόδας τὴν γένυν καταθεὶς, τὰ δὲ ὦτα ἐπι- 
΄ ΞΛΕῸΝ Ν 3 ,ὔ 53 Αύνυς , Ἂν ἢ ΄ 

πετάσας ἐπὶ τὰς ὠμοπλάτας, εἰτα δὲ ὑποστέγει τὰ ὑγραᾶ" 
᾿᾿ 

ἔχει δὲ καὶ τὴν τρίχα στεγανήν" πυκνὴ γὰρ καὶ μαλακή. 
καὶ ὅταν μὲν ἐγρηγόρῃ. καταμύει. τὰ βλέφαρα, ὅταν δὲ 
καθεύδῃ, τὰ μὲν βλέφαρα ἀναπέπταται ἀκίνητα, οἱ δὲ 
2 Ἂ 3 ’ 2 Χ δ “ γ νΝ 
οὠφθαλμοὶ ἀτρέμας ἐχουσι' τοὺς δὲ μυκτῆρας, ὅταν μὲν 
ὑὃ - Ἀ σ Ν Χ ς 

εὐδῃ, κινεῖ πυκνᾶ, ὅταν δὲ μὴ, ἧττον. ὅταν δὲ ἡ γὴ 
΄ ἊΣ δ ΟΣ Ἂ ἈΝ "ἢ ὕ᾽ ε , ν 

βρύῃ, μᾶλλον τὰ ἔργα ἢ τὰ ὀρὴ ἔχουσιν. ὑπομένει δὲ 
σ 5 ΄ Ἁ ’ “ Ν 

πανταχοῦ ἰχνευόμενος, ἐὰν μήτι περίφοβος τῆς νυκτὸς 
’ 

γενηταί" 

11. ἐγρηγόρῃ  ἐγρηγορεῖ [.. Οεί. ἐγρηγορῆ (ϑ51ο). 
218. κυεῖ] ΓΛΌΤῚ κύει. 

1Ο. ὑπὸ τὰς λαγόνας ΡΟΙΠαχ ΠΣ: 
Τὸν δὲ ὕπνον ποιεῖται καὶ τὴν ἀνάπαυ- 
λαν ὑποθεὶς μὲν εἰς τὰς λαγόνας τὰ 
ὄπισθεν σκέλη, τὰ δὲ πρόσω (πρόσθεν) 
κῶλα προτείνας τε καὶ συνθεὶς, καὶ τὴν 
κεφαλὴν καταθεὶς κατ᾽ αὐτῶν. Δ ε15- 
Κι ΔΙ νου ὑποκώλια ΠΟῊ 6558 
[θπηοτα πϑησθ ᾿πίθυ ποῦ ϊα, 564 ογαγᾶ 
Ῥϑάτπη Ροβίθυιοσιη. 146 δα 8. 20. 
Οὐυγα ΠΟ ροϑϑηῦ ΒΙΡΡΟΠΙΙ 11118, ταῖς 
λαγόσι, 864 υἱΐγα ρῥγοϊοπαππίιγ. 1[}6 
Β10π| ἸΘΡΟΙῚΒ ΘΒ ΘΠ 5. ῬΟΠδτη 8ΠΠ0Ο- 
ΓΔ. ΟΠ θη δχοθγρύϑηη 6χ [)1᾽5βου δ! 8 
“ηιδέοϊηη 6 ἸΕΡΟΙΘ νθΎβι ΟΪοσΘ 561 
ΨΆΡΙΑ 11 ῬΔ]18511 ἴῃ ]ῆδηιοϊγοδ α ἰα 
Θοοϊόϊό (6 Τιαμδαῆηθ ἴ. 2, Ῥ. 272: 
“1,865 σΠμαΒΒΘΌΥΒ ἀμ μΘηὔ ΘΟΙΠΠΊΘ ἸΏ 
ΤΩΟΙΘῊ α6 αἸΒΌΪΡΊΛΟΥ ἰθπι 56Χ6, 6616 16 
τηᾶ]6 ἀοτί 16 ἰξία Ἰενέθ θῇ 1 δρρυγϑδηΐ 
ΒΌΣ 165. ΟΥ̓Θ11165, [8 Π 615 σα 1ὰ ἴθι 6116 
ῬΟΒ6 18 ἰξΐο 50} 565 7δ1ὴ })68 Θἢ ΤΟρΡ]Πδμΐ 
568 ΟΥ̓Θ11165 500 16 00]. ΒΟΉΝ. 

εἶτα δὲ---ὑγρὰ] μέρη τοῦ σώματος 
Ἰηἰουρτοίαθαι Ζαιιηῖβ ; ροϑίθγίου 8 
οοἰδ ραγίοδ, φιαθ ἠγοίίθ5 ϑδιυΐ οἱ ἐ6- 
ἤογαθ, Ὀτοάδθιιβ. (ὑοηγ. (Ἕἀβϑ πο 5 
Ἰοσστα ΟὈΒου πη 5101 6586 [αὔθίαγ. 
δ᾽. οἴϊδιη Ῥουίαβ. Β]δηῖι5 νου ἐλ 
ἰομαῖον ραγί5. ΝΜ εἰβίτ τυ. ραγίο5 ἤθοῖ- 
ὀιῖο5. (Οββι τη 15 ΠΟΙ ΤΉ ΒΕ ΓΑΒ 1Π{6]- 
Ἰ1ρ10, αὰ1885 ἰοριβ, διοαΐς αββουρίϊο 
οβίθπαδί, Ἰῃΐο 886 ἰεοΐαβ, αὐδηΐιι 

δὶ Ἁ ΄σι ς σ᾿ 

παθὼν δὲ τοῦτο ὑποκινεῖ. 
Ψ “ ᾿ ι ΄, ᾿ ᾿ γ Ν τῶν Ξ 

οὕτως ὥστε τὰ μέν τέτοκε, τὰ δὲ τίκτει, τὰ δὲ κυεῖ. 

’ὔ 

πολυγονον δ᾽ ἐστὶν 
τῶν 

μὲν εὔδη] εὕδη Α. 

Ροββὶῦ, [ονϑαῖ, πὸ ΤΟ ρθη Π0. [ΘΙΤΟΓΘ 
Θχοϊζαίιβ Ρσορίευ ἔγεισ δ. τπθιη γα ἢ8- 
βοαῦ τὶρτάϊοτα. 1)6 αυὰ αυ!άθιῃ Ἰῃ- 
ἰουργθύδ!!οηθ 410 τηϊππ8 νῸ αοοίο 
ΡὈΙᾶπθ ΔΒΒΘΠΌΙΔΓ, Πηρθ Ὁ τπθ δαπας 
1186, αὐαοα νιἄθο μθεβ δηΐευῖουθδ 
ῬΙΟΐθηΐοΒβ τη] πῖπη8 ὑποστέγεσθαι ; Ρε1- 
Ὁποηΐ [ἀτηθη 1111 5116 10 οἰϊατ δα 
Ῥαγίθβ ἤθχ!ῦ165. ΒΟῊΝ. 

ἐγρηγόρῃ 5οτίρβοταια δὲ Αηδ8Ὁ. 4, 
6,22. Ξ0ῳὩἔῃΠ͵΄ΛΝ, Αραυᾶ Ατοίδουμη Ρ. 
202, 9 64. γηγουῖηβ. οὐδ τα 5011- 
θιῦαγ ἢν ἐγρηγορῶσι πάννυχοι. 

καταμύει ῬΟΙΙῸΧ 8; 72: ᾿Αλλ᾽ ἢν 
καταμύῃ τε καὶ τὰς ῥῖνας. ἀκινήτους 

ἔχῃ; καθεύδει μὲν οὗ, καμὼν δ᾽ ἴσως 
ἀναπαύεται" ἢν δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀνα- 
πεπταμένοις ἀτρεμίζη καὶ τὰς ῥῖνας 
ὑποκινῶν ἐκπνέῃ αμένα.ς ὕπνος αὐτὸν 

ἀκριβὴς ἔχει. ΞΟΗΝ. 
12. ὑποκινεῖ)] ἴρυ8 ἴϊς οὖ 15: 

6, τι; 5, 6, ὑποκινεῖν αϊοιϊίαν, ΟΠ 
ΠΟΠ τηδησί "τοῦ ϑ 1ῃ. ΘσῸὈ1]1, ἀατα 
8065 ΔΡΡΙΟΡΙΠαιθηῖ, Βεα βίσερια οἱ 
ΠΤΊΟΥΘ δηΐθα οχοϊαίαβ βυἰου!ιιρὶ 
δη685. 5ΟΗΝ. 

12. τὰ δὲ τίκτει] ῬΟΙῸΧ 5, 72 : Καὶ 
μὴν “πολύγονάν ἐστιν ἐς τὰ μάλιστα 
τουτὶ τὸ θηρίον ἐπικυϊσκόμενον ἀεὶ καὶ 
διὰ πάσης ὥρας" ὥστε τὸ μὲν ἤδη τέ- 
τεκται, τὸ δὲ μέλλει, τὸ δὲ κύεται, τὸ 
δὲ ἔτι πλάττεται. ΑΘ] πι5 Ν, Δ. 2, 
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δὲ μικρῶν λαγίων ὄζει μᾶλλον ἢ τῶν μεγάλων" ἔτι γὰρ 
14 ὑγρομελῇ ὄντα ἐπισύρεται ὅλα ἐπὶ τῆς γῆς. 

ἈΝ Ἁ 3 

τὰ μεν οὔν 
, Ἁ ε 7 5 ΄“ “- ἊΣ . Ἁ Ε2 

λίαν νεογνὰ οἱ φιλοκυνηγέται ἀφιᾶσι τῇ θεῷ οἱ δὲ ηδὴ 
ῃ ’, 7 Ν ΄σ΄ ’ὔ ϑ, 

ἐτειοι τάχιστα θέουσι τὸν πρῶτον δρόμον, τοὺς δ᾽ ἄλλους 

15 οὐκέτι" εἰσὶ γὰρ ἐλαφροὶ,. ἀδύνατοι δέ. λαμβάνειν δὲ τοῦ 

λαγώ τὰ ἴχνη ὑπάγοντα τὰς κύνας ἐκ τῶν ἔργων ἄνωθεν᾽" 
ὅσοι δὲ μὴ ἔρχονται αὐτῶν εἰς τὰ ἐργάσιμα, τοὺς λειμῶ - 

Ἂ ὔ Ν ΘΙ Ν 7 Ἀ ε », ὡ Ν 

νας, τᾶς νάπας, τα ῥεῖθρα, τοὺς λίθους, τὰ ὑλωδη" καὶ 
ἐν [2 ΄ τΥ ΄σ ω Ἀ ξ ͵7ὔ 3527 “ 

ἐαν υποκινῇ, μὴ ἀναβοᾶν, ἱνα μὴ αἱ κύνες ἐκῴρονες γίγνο- 

τό μεναι χαλεπώς τὰ ἴχνη γνωρίζωσιν. εὑρισκόμενοι δὲ ὑπ᾽ 
αὐτῶν καὶ διωκόμενοι ἐ ἐστιν ὅτε διαβαίνουσι τὰ ῥεύματα, 

καὶ ὑποκάμπτουσι, καὶ καταδύονται εἰς φάραγγας καὶ εἰς 

. γνωρίζωσιν ἃ. γνωρίζουσι Ἐ. 

-υοὔσι ποίαϊιιπλ τ 

12. ἘΕγαίοβίῃθηθα (ὑδίδβίου. 
Ἄπιθοῦ Ἢ: Α. Δ. ἢ. .Ηεοτοῦοί. 9 
ῬΙΙΠΙα5 8, 6. 55. 5ΟΗΝ. 

κυεῖ} [)6 [ὈΥ πιὰ κύω ἃ ΧΕΠοΟρΠοηΐθ 
Δ] 16 πᾶ αἰχὶ δα ΟΥτορ. 5, 4; 25. 

λαγίων ὄζει] ΒΟΉ χ ἢ. 74: Οἱ “δὲ 
βοσχίαι καλούμενοι τῶν λαγῶν ὀξύτε- 
βον καὶ εὐαισθητότερον ἔ εἐχουσι τὸ πνεῦὺ- 

μα τὸ τῶν ἰχνῶν, ὥστε “γίγνεσθαι πρὸς 
αὐτὸ τὰς κύνας ἐκμανεῖς, τ] σΟαἸο65 
ἐμμανεῖς. ῬοΒίΓΘΠ18 ΒΌΒΡΙΘΟΥ ἀποῖα 6 
ΧοΠΟΡΉ. 5. 15, ἵνα μὴ αἱ κύνες ἔκφρο- 
ν»νες γιγνόμεναι χαλεπῶς τὰ ἴχνη γνωρί- 

ζωσι. Μ᾽ ΟΟΔθα]πὶ μοσχίαι Ἰαΐοτα νἱ- 
αἀδίαν ἴῃ Η ΘϑΥ ἢ μοσχιναῖοι, σκιρτη- 
τικοὶ, ἘΠῚ [ογίδβ8θ ΟἸττη Γπογαῦ μοσχίαι, 

Ἔν τος 
2, τοῦ. 

οἱ σκιρτητικοί. [61 Ηεθνομιαθ: Δει- 

ρὸς---ἢ τὸν μικρὸν λαγών. ΘΟΗΝ. 
14. τῇ θεῷ Ἰ)ϑῖαπαθ. ΟῊΝ. ᾿Αφι- 

έναι 5ἷς ἀΙοῖς οἰϊδιη Αὐτίαπαβ ὕβη. 
22, 1, αὐ ἄφετος ἰὰυτίρια65, Ῥ]αΐο 
τιὴς 

5. λαμβάνειν δὲ] δεῖ Δα τη ΥρΡῸ 
ἜΡΙΗ Οείθυαπη. ΨΝ δἰβκίαβ. βιαίαὶς 
Βᾶπο βθοϊοηθιη ἃ] ὰπᾶ4θ Ππο ἰγ8}514- 
ἴδῃ 6558. ἴπ τηθῆϊα ΘΏ1ΠΊ α6ΒοΠρ- 
ΤἸΟΠ6 ἸΘρΡΟΥΪΒ ΠΟ 6886 νῈΓΟΒΊΓΏ6 Χεο- 
ΠΟΡΠΟΠΐθια 48 ἰηνεβισδίοηθ Δ] 
ἸΓΩΤΉΙ ΒΟ 586. Εἂχ Πᾶς ρου ΓΟ Π6 
οΥΐδτη νἹ 6 γ1 ᾿πβο]θηΐθτη σατῃ ΟὈϑΟα- 
τιίαῖθ Ὀτονιαΐθπι. ϑθηβθατη Δ]1]116ΠῚ 
1[8ἃ 6110] ρΡο586 σβηβεί. ΘΓ ΠΊΟΏΘΠ 6888 
Ὧ6 Ἰδρουῖθιιβ 1ῃ ΟἈΠΊΡΘΒΙΓῚ ΤΘΡΊΟΠΘ ἀ6- 
ΘΘΠΕ 8; ΠΟΥΌΤη 1101 γοϑυ!σδ 1Π (6 ΥΥ5 
ΟΟἸΠΠ5 ΠΟῚ ΠΥ ΘΠΘΙΙΒ, Δ Π65 ἴῃ ἸΟΟΘῸΠῚ 
δα ΠΟΤ πὰ αἀτισεπάοβ, τ ῬΥΟΒΡΙΟΙα5. ἸῺ 

γνωρίζουσιν ΒΊΩΙ: 
τὰ ΞΗΝ 9) Δ., δα ΙΒ. ΠΟ] 1515 1 ΓΆΒΌΓΑ ΒΟΓΙΡΊ]8. 

τύ. εἰς εἰλεοὺς] 
εἰσειλοῦσι ΒΕ. οἱ 6ὁΧ 4ὰο 

σρθίθτα ἰοοα αθρ  ββιοσα, λειμῶνας, νά- 
πας οἷ σοφοί. Ροβῖ λαμβάνειν εἴ ἀναβοᾶν 
1Π6]Π1σἹ δεῖ, οὐ ἀπίθ τοὺς λειμῶνας δ- 
ἀδθπάπιτῃ ἐρευνᾶν (δεῖ) δας 51Π1116 νϑὺ- 
θὰπη. ΜΠΠῚ ρϑηϊαβ σοηΐγασια βϑαθῦ 
βϑηΐθηΐα. ΝῚΪῚ] δηϊτη ὑγϑηΒρΟΒ᾽ 1 
Ραῖΐῖο, 564 ρουσὶῦ 46 νϑβϑιρδῦοπα ἰ6ρο- 
Τα ΔΠΠ]ΟΠ]ΟΥΠΔ ἀοσοσθ. ἰ[)οσθί ἢος 
ἸΠΡΥΙΠ15. ΒΘΟΌΙΟ ΞΘ] ΘΏ5, Ο}15 ΠῚ ΠΠ ΠῚ 
[δὶ ἃγοίθ ἢδογεῖ σοπ]ππούμη Οατη 
ΡΟΒΟΓΘΠ15 Δ ΘΟΘ δ ηΠ15 νου 15. πὶ βῖηθ 
ΥἹ 45] αΠ ΟἹ ΠΟῚ ΡΟϑ51:Ὁ. ΨΊτΩ δαΐθιῃ νϑτ- 
θ15 τηΐογῦ ΥΥ εἰς Κιαβ, οαπὶ εὑρισκόμενοι 
δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ διωκόμενοι τοΐογ ΠΟΠ. 
δα σδηθ8 δῃΐθα ΠΟΙ Πδίοβ, 566 δα φι- 
λοκυνηγέτας. [)0Γ}ΊΒΒΙτη8 οὗ ἸΠ ΒΟ] ΏΓΘΥ 
αἸσ γα ἸΘρΟΥΘ8. ἃ Ὁ 115 εὑρίσκεσθαι 
καὶ διώκεσθαι. ἴ)6 οὈδαυτιίαϊο τα]1- 
απ τηοχ νἹἀθθιπηιβ. 5ΟΗΝ, 

ἄνωθεν) ἱτητη!τογα σᾶ η65 Τοῦ ΡΕῚ 
αὐγὰ ἀθ βαρθιογα ἰΙοοο. Ὅσοι δὲ μὴ 
ΘΓΘΡΠΔΠ5 1π ὅσοι, (ὑοατοτῖι5 ἴῃ ὅσοι 
δὴ τηὰΐατὶ νοὶ. 6 α ἀν β ππης ΟΡ- 
Ῥοπαηΐαι ἰοοα ᾿Ἰησα]ΐα οἱ ἸΘροΥ65, απ] 
1η 15 ΒΘΙΊΡΕΥ σοτητηογδηΐαν, 5ΟΗΝ, 

τοὺς λειμῶνας] [Π:6]] σα ὑπάγειν εἰς 
λειμῶνας, αἵ (6, 4: 9; ἄγειν τὰς κύνας 
τὰ ὀρη---τὰ ἔργα᾽ 8. το, ἄγειν τὰς κύ- 
νας τὰ τραχέα. (ὑοηίτα [,ΘΟὨΐσΘΠι5 
οαπῈ Βτοάδθο τοροῦϊ ἔρχονται εἰς τοὺς 
λειμῶνας. ΞΟΗΝ, 

ἔκφρονες] Β͵Δηΐι5 νεγα δοῖηρ πιασθ 
ἰοὺ φασοῦ. (Οὐοπΐ. δα 5. 12. γνωρίζειν 
ἢ. 1. εϑί ̓ ἀφΉΟΒΟΕΤΕ. 5ΟΗΝ. 

16. εἰς εἰλυούς] Η8η0 Βτοᾶδεὶϊ οοῃ- 
Ἰξείαγαμη νυ]ραΐο εἰσειλοῦσι 5 5018]. 
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3 Κι τς ΄ Ν 9 ΄ ἃ μ ϑ3 Ν Ν 

εἰλυοῦς᾽ πεφοβηνται γὰρ οὐ μόνον τὰς κύνας ἀλλα καὶ 
δὰ 3 ΓΑΜΩΣ ε Ἁ Ἁ Ν δὰ Ν ᾿ λὰ 

τοὺς ἀετούς᾽ ὑπερβάλλοντες γὰρ τὰ σιμὰ καὶ τὰ ψιλὰ 
» “ “ ὉΟῬ 3 »ὔ Χ Ἂ 2 5 ’ 

ἀναρπάζονται ἕως ἂν ὦσιν ἔτειοι" τοὺς δὲ μείζους ἐπιτρέ- 
ε ,ὔ “ 7 Νὴ 5 » 

17 χουσαι αἱ κύνες ἀφαιροῦνται. ποδωκέστατοι μεν οὖν εἰσιν 
τὶ 15. ε Ἂ Ἀνοος Ὁ , δ ΟΕ Ψ' ν᾿ ς 

οἱ ὁρειοι, οἱ πεδινοὶ δὲ ἧττον, βραδύτατοι δὲ οἱ ἐλειοι" οἱ 
ΙΝ ’ὔ Ἀ 7 ᾽,ὕ γ Ν ἊΝ 

δ᾽ ἐπὶ παντας τοὺς τόπους πλάνητες χαλεποὶ πρὸς τοὺς 
΄ νΝ δ , 5) ,ὔ δ ΄ δρομους᾽ τὰ γὰρ σύντομα ἰσασι' θέουσι γὰρ μάλιστα 

Ὰ Χ ΄, Ὰ ΡΣ χὰ: Α Ν ΠΩΣ 3 , Ν 
μὲν τὰ ἀναντὴ ἢ τὰ ὁμαλαᾶ, τὰ δὲ ἀνόμοια ἀνομοίως, τᾶ 

᾿ ,ὕ “ ’ : : ΄ ΄ 
18 δὲ κατάντη ἥκιστα. διωκόμενοι δέ εἰσι κατάδηλοι μάλιστα 

Χ δὰ ζ , Α 4 Ὑ 5. 5 ΤΙΝ Ν 
μεν διὰ γῆς κεκινημένης, ἐὰν ἔχωσιν ἔνιον ἐρύθημα, καὶ 

Ἃ ΄ Ἁ Ν ΕῚ ᾽ὔ Υ χ ἊΝ Ν 3 

διὰ καλάμης διὰ τὴν ἀνταύγειαν κατάδηλοι δὲ καὶ ἐν 
΄σ ΄- 3 σι ε “ Ν 5 Υ ς Ν Ἁ 

τοῖς τριμμοῖς καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐὰν ὦσιν ἰσόπεδοι' τὸ γὰρ 
Χ δ δ5 » - 5. Χ 3 ΄, δ, ΝΠ Ν 

φανὸν τὸ ἐν αὐτοῖς ἐνὸν ἀντιλάμπει' ἄδηλοι δε, ὅταν τοὺς 
ΝῊ ν᾿ ἡ) ᾿ , ᾿ ΡΣ κ ὌΝ ΑΝ 
λίθους, τὰ ὁρη, τὰ φέλλεια, τὰ δασέα ἀποχωρῶσι, διὰ τὴν 

τό. ὑπερβάλλοντες ΓιΘΟΠοΪαν 8. 
ξΛΌΤΙ πλανῆται. 
ἡδίοσὶ φέλλεα. 

ΒΌΠαχ 5» 14: Τόποι δὲ τῶν θηρίων, 
ἐν οἷς ἀνευρίσκεται, ἶδαι, ὗλαι, νάπαι, 
ὄρη: ἄντρα, θάμνοι, φωλεοὶ, ἕλη, ὀργά- 
δες, πεδία, ἄρουραι, εἰλυοί. 5ΟΗΝ, 
Αρυα Ρο!] ποθι πὰπο ἰλεοὶ κυρίως μὲν 
ἐπὶ τῶν ὄφεων καλούμενοι, ὥσπερ καὶ 
χειαὶ, κατὰ δὲ κατάχρησιν καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων θηρίων. ΑἸ Π101Ἱ πο εἰλυοὶ, 
566 εἰλεοί. ἵὕπαάθ Ιάϑθτὰ ΧΘΠΟΡΠΟΠΙΙ 
τ ϑίϊπ| δα ϑίθρῃ. ν. Εἰλυός. 

τ6. τὰ σιμὰ] 1)6 Ἰος]8, αι86 Βαρογαῦ 
Ἰθραβ, μαθεῖ Αὐτιδητὰξ 17, 4. 5ΟΗΝ. 
ΑἸοϊρῃτοι Εριβί. 2.9: Ὃ λαγωὸς τοῦ 
κινδύνου φυγῇ ὑπερβὰς τὸ σιμὸν φω- 
λεοῦ τινος κατάδυσιν εὕρετο. 

17. οἱ ὄρειοι] ΑΘ] δηι5 Ν. Α. τῷ, 
14: Θεῖ δὲ ὁ λαγὼς---διωκόμενος, εἰ 
μὲν ἐκ πεδιάδος γῆς εἴη, ὠκύτερον τῶν 
ὀρείων λαγῶν, ἅτε μικρὸς τὸ σῶμα καὶ 
λεπτός. ἔνθεν τοι καὶ κοῦφον αὐτὸν 
εἶναι οὐκ ἀπεικός. --λαγὼς δὲ ὄρειος 
οὐχ οὕτω ταχὺς, ὡσπεροῦν οἱ τοῖς 
πεδίοις ἐνοικοῦντες, εἰ μή ποτε ἄρα 
κἀκεῖνοι πεδίον ἔχοιεν ὑποκείμενον, ἐν 
ᾧ κατιόντες διαθέουσι. ΑΥὐτίαπαβ οοη- 
ἴτὰ Ο. 17: Κράτιστοι τῶν λαγωῶν οἱ 
ἐν τοῖς περιφανέσι καὶ ἀναπεπταμένοις 
τὰς εὐνὰς ἔχοντες. ΘΕ6 15 8118} ΟἿ 
Τα δι κρατίστους, ΠΟ ποδωκεστά- 
τους αἸοῖδ. [ρ56 Χϑθπορἤοη 8.21, τοὺς 
ἐκ τῶν ψιλῶν αἱξ μακροδρομωτάτους 
6585. 50ΗΝ. 

ΤὰΡτὶ ὑπερβαλόντες. 17 
τ8, ἔνιον͵ Γ[ΑὈΥῚ ἔνιοι. 

. πλάνητες] 
φέλλεια] φελέα ΒΥ. 

πλανῆται] Αα 5επίθηθαπι 46 ουγϑα 
ὨδύαΓ 11 Ἰθρογῖιπη ΡουΠ ποῖ. Ἰοοαϑ Α6] ΙΔ ΠῚ] 
13, 14: Τὰ δὲ ἀνάντη μὲν καὶ ὑψηλὰ 
οἱ λαγῷ ἀναθέουσι ῥ ῥᾷστα" τὰ γάρ τοι 
κατόπιν κῶλα μακρότερα ἔχουσι τῶν 
ἔμπροσθεν, καὶ καταθέουσιν οὐχ ὁμοίως" 
λυπεῖ γὰρ αὐτοὺς τῶν ποδῶν τὸ ἐναν- 
τίον. ΒΟΉΝ, Ἐογπιαῖῃ πλανῆται 8116- 
δῖ ἃ Χοπορμοπία ποῖανι (ὑοὈείιι8 
Ρ. 776. Υ. αἰοία δὰ (ὐὐτητηθηΐ. 4, 
ΕΣ 
ει Ἵ Εχ γΘΡ18. διὰ τὴν ἀνταύγειαν--- 
τὸ γὰρ φανὸν τὸ ἐν αὐτοῖς ἐνὸν ἄντι- 

λάμπει οοπ]θοίαγατη Ἰοὺ ἀποετα αθ 
ΘΟΪΟΓΘ ἸΒΡΟΥΆτη, 4105 οορὶταθαῦ Χοηο- 
ΡΒοΩ. ἴ[θο οηΐπι ἴδον σθηθτὰ ΘΟ] ΟΥΘ 
αἴνεγξα 5. 22, σπου δἰζθυατα ἐπί- 
ξανθον Ππαρθεῖ ἰδηῦαπι, απο ἀντιλάμ- 
πειν (Ἰοὶ ροϑββιῖύ, οἵ φανὸν Πα ε618 ἐνόν. 
5ΟΗΝ. 

ἔνιον] Ομάαηι γιοῦ 1 ΘΟ ΠοΪαν]α8, 
ὉΠ4Θ ΤηΔΙρΡῸ Θίθρῃ. δἰζουαβ Ομλααηι 
807. ἔνιον. ΔΥΙΟΥΙΒ Πα] 5 ΒΙΠΡΊΙ]Δ115 
ΘΧΘΙΏΡΙα Αὐ]ϑίοίθ]ῖβ οὐ ΤΠΘΟρΡὨΓΑΒΕΙ 
δα] δα ίθρῃδηστη. Ῥοπῖῦ οἰϊδτα 
ἈΡοΠοη. Βεκκ. Δῃ. γ0]. 2, Ρ- 090-22: 

τοὺς λίθους εἰς Ἰη 6] Πρ ῦατ, αὐ 85. 15. 
5ΟΗΝ. 

φέλλεια] Ηδβγομῖαθβ : Φελλὸς, σκλη- 
ρὸς τόπος καὶ δυσεργὴς καὶ ἐξ ἐπιπολῆς 
πετρώδης. ΤΊπηαθ8. Ρ. 2ύρ : Φελλία, 
χωρία λεπτόγεια, Δα ααθτῃ ἈαμηΚοη. 
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ε ’ Ὥ ἃ δ 7ὔ » ΄ Ἂς 

το ὁμόχροιαν. προλαμβάνοντες δὲ τὰς κυνας εἐφίστανται καὶ 
ε Ν δά." ’, 7 

ἀνακαθίζοντες ἐπαίρουσιν αὑτοὺς καὶ ἐπακούουσιν εἴ που 
᾿ Χ ΔΟ Ἷς “ ἴω 5 ἈΝ. “ Ὁ 5 ἵ, 

πλησίον κλαγγὴ ἢ ψόφος τῶν κυνῶν" καὶ οθεν ἂν ἀκου- 

21 

“, 

σωσιν, ἀποτρέπονται. 
(ας κοι ᾿ Ἀ 3 5 7 5 ἣ 

ΟΤΕε δε καὶ οὐκ ακΚοῦύσαντες ἀλλα 

δόξαντες ἢ πεισθέντες ὑφ᾽ αὑτῶν παρὰ τὰ αὐτὰ, διὰ τῶν 
αὐτῶν, ἐπαλλάττοντες ἅλματα, ἐμποιοῦντες ἴχνεσιν ἴχνη, 
ἀποχωροῦσι. καί εἰσι μακροδρομώτατοι μὲν οἱ ἐκ τῶν 
ψιλῶν. εὑρισκόμενοι διὰ τὸ καταφανὲς, βραχυδρομώτατοι 

δὲ οἱ ἐκ τῶν δασέων᾽ ἐμποδὼν γὰρ τὸ σκοτεινόν. δύο δὲ 

20. ὁτὲ ϑίβρῃβηϊ 6. Ρῥυίογ. 
ΤΑΌΤΙ ὑπ᾽ αὐτῶν. 

Δρροβυϊ ἸΙοσὰπῃ Ὀ]αΐομὶβ ἴῃ Οὐδ Ὁ. 
ττι Β: Καὶ τὰ φελλέως νῦν ὀνομα- 
σθέντα πεδία πλήρη γῆς πιείρας ἐκέ- 
κτῆτο. ΘΌΠΟ] Ια : Φελλεὺς τόπος σκλη- 
ρὸς ποσῶς καὶ πετρώδης, συνεργὴς δέ" 
οἱ δὲ τὸν ἐξεπιπολῆς πετρώδη. Ὁ] τοοία 
δυσεργὴς εἸηοπαάαί. βαθὰβ ἢ. 73, 20: 
Καὶ κατέχει τὸν ἀγρὸν, φελλέα δὲ ἄττα 
ἐκείνῳ δέδωκε. Αὐτδηιβ Ογπορ. 7, 14: 
Οἷα τὰ τραχέα καὶ οἱ φελλεῶνες καὶ τὰ 
σιμὰ καὶ τὰ ἀνώμαλα. Ρ͵]ιτα αἀδθὶῦ 
Βα ηκΚθη. 1. οθ. ἴὔθπυθμῃ δος 8660, 
ἐαρτάφηι (ὐδίοη]8 ροϊαέθη ἀρὰ Ἐδβίατη 
ΤΩΙ ν] ἀογ] πο ἀποίαχτῃ, ΠΌΪ δα! ῸΓ 
»ρεοϊαείε5. ΒΌΉΝ,. Ν. Π65. ϑιθρῃδηὶ, 
δα ἡθθτῃ ἀἰϊοίιιτη οὑϊδτη (6 ]οοο [586], 
ὍΡῚ φελλέα ἩδΡΡΟΟΙΔΙΙΟ οὐ 8}}} σατη 
1ΠΌτΙ8, ΟἹ φελλία Ξαθδοίαϊς α. 1η- 
ἀογῆιβ. δρᾶ νϑῦὰ βουρίατα παπὰ 
ἀὉὈ16 οεῦ φέλλεια, απθ παύππῃ φέλ- 
λερα ἴῃ ίγιῃ. Μ. οοάϊοο οῦν. οἱ 
πε τὶ γπει. ΒοκΙς. Ἀπ. Ρ. 215, το. 
Νὴ ἴᾶθς ἀθιηαμη ἴουτηα οἱ οὕτη 
Φελλεὺς ορίϊτηθ σοηνθηϊΐ, εἴ 81 Ρ]α- 
ἴΟΠῚ 510 δαὶ τη ππῇ φελλέως, πὖ σοη- 
7εεῖς α. Πιπάοτῆιϊιβ, ἴδοι] α5. φέλλεια 
Ροία!ξ ἴπ φελλέως ἀδρΥΑν ΔΙῚ αδΙὴ 
φελλία, οὐ]ὰ8 Π1}11ἃὰ οϑὺ δαΐ στϑῦϊο διιῖ 
δχοαρίο ἰοθοὸ Χϑῃορῃοηίβ ἤσα68, ἴῃ 
αὰο Ιρϑὸ ἄπο φελέα. Αἴαιθ 80 δβᾶ- 
ἄδτὴ ατιούτππι νἹἀθῖαγ φελλεάτας, σο- 
π|5. ἸΔΡΙΠῚ5 τα βουϊρίαμη ἀρια 50]. 
Αὐϊβίορῃ. ΝᾺ. 75, δρυᾶ Η βυοῃμαπη 
φελλάντας, αποα Βοτ]θεπάθτῃ φελλαι- 
ἄτας Ῥοϊϊι8 ατιᾶπὶ φελλάτας, αἱ ἀρυὰ 
ΟἸοτηθηΐεπι, σγανῖτι8 θὔ]8 πὶ ΘΟΥΤΙ ΡΟ ΓΙ 
δραα Γμδἰποβ, ἀθ φαϊθὰβ ΟΠ ποθι ἀθσιιβ 
ΒΈΡΓα. Νίπ φελλεάτας ἀδΙητπη ἃ 
φέλλειον τοοία ἰουπηδίαγ, αὖ Τυθεάτας 
ἃ Τύθειον, αα τη φελλάτας ΠΟῚ ΠΊΪΠΤΙ5 

ΤΑΌΓΙ ὅτε, ὅταν Β. ὑφ᾽ αὑτῶν ΒοΠηριοτ8. 

ΤΑΙΊΟΠΘ. οαγθαΐ (ΠΙΆ Τη φέλλιον. Αἰἴαᾳαθ 
Πᾶπο τϑεϊοποτη σοηβττηδὺ τὴν φελλεῖδα 
εὖ τῆς φελλεῖδος ἴῃ 1π50Γ. Αἰίοα ΟἹ]. 
199. δ΄ 5; {6 Ππῦ δι Βοι ρον: 
ΒοΘΟΚΉ. το. Ι, Ρ. 245» ΄απιη φελλὶς 
510 δρὰὰ ῬοΟΙ]υθοπα 122: 

109. προλαμβάνοντες] Οὐὐγϑα δηίε- 
ὙΕΓΓΘΠΙΟΞ, τὖὸ ὅ: Τὸ: 7:ὄ ἡ- ὕδπὶ: 
ΒΟΠποιάθυ. δα ΤΠθορῶγ. Ο. ΡΙ. 2, 
ἘΞ: ες Β. τύ: οἱ 5ίορῖι: {1 65: 

ἐφίστανται) ΑΘ]Ιαππι5 Ν, Α.12,14: 
Ἤδη γοῦν καὶ πολὺ τῆς ὁδοῦ προλαβὼν 
-ἐπί τινα λόφον ὑψηλὸν ἀναθορὼν καὶ 
ἑαυτὸν ἀναστήσας ἐπὶ τῶν κατόπιν πο- 
δῶν, οἷον ἀπὸ σκοπιᾶς ὁρᾷ τὴν τῶν 
διωκόντων ἅμιλλαν. [ωοουτῃ ΡΟ]]αςοΙ5 
Ροβαὶ 84 5.4. 5ὉΗΝ, 

20. παρὰ τὰ αὐτὰ] ἤππης Ἰοσαπη ἴτη]- 
(αι ΔΥΓΙΘΠΙΒ 6. 20, 46 506115 οὗ 86]- 
του 5 νθηδτοη15: ᾿Ἐπιστρέψαντες αὖ 
ἅμα κάμπτουσι παρὰ τὰ αὐτὰ διὰ τῶν 
αὐτῶν, μηδὲν εἰς δύναμιν παραλείπον- 
τες τῶν ὑπόπτων. (ὑὐοηΐ, ᾿πΐτα ύ, 5. 
5ΟΗΝ, 

21. καταφανὲς] Ηϊης ΑΥΤΙΔΠι15. Ὁ. 
τύ, 1, οἱ ἐν τοῖς περιφανέσι καὶ ἀνα- 
πεπταμένοις τὰς εὐνὰς ἔχοντες κράτι- 
στοι. ΒΟΉΝ. 

τὸ σκοτεινόν (ὑδιβδιη ἃ Χοπορῃοηίθ 
Ῥοβιίδιη ψϑυϑ τ 6886 παρδῦ ΒΙΔη18. 
ΘΘα 51 ῬΓΊΟΥ δϑύ τϑῦ]0 νϑῦᾶ, τ] σθηβα] 
οὔατα Αὐτδηιβ, 46 σοηύγατια ἀπ Ὀ1ΓΔΥ] 
ΠῸΠ Ροΐεϑῇ : ἀπθπατσδηη. 1ῃ [ουπλ]α 
ἐμποδών ἐστι τ σκοτεινὸν Ροϑϑὶϊ 81}1- 
4015 Ὠδοῦογθ. ρα τὸ σκοτεινὸν 5165- 
ηἰῆοδί Ἰοοᾶ εἰνῖς ΔΥὈτι5015, Τγαύθι5 
ΟὈϑ1ῖα, Οὔβοῦτα οὐ Ἰαῦθ γα Ρ] αγ65 Ὁ01- 
αἂθ Ἱερουῖ δχοϊΐαῖο ῬΓΘΘΘηΙ18, 485 

101 νἹ ἀουΐ, βιαίϊπι ἱηρστοα!ίαν οἵ ]Ἰαὐοί, 
5ΟΗΝ, 
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δ Ἁ ’ 3 Ἀ 3 “- ς ᾿ Ν , Ἢ 

καὶ τὰ γένὴ ἐστὶν αὐτῶν" οἱ μὲν γὰρ μεγάλοι ἐπίπερκνοι 
Ν Ν ΝΥ ὡΝ 39 ΄“ ’ὔἢ 7 7 ς 3 ἿΧ 

καὶ το λευκὸν Τὸ ἐν τῷ μετώπῳ μεγαὰ ἐχουσιν, οἱ δ᾽ ἐλάτ- 
ΕῚ ,ὔ Ν Ν ἙἝ Ν ᾽7) δὰ Α 9 Ν 

223 Τους ἐπίξανθοι μίικρον τὸ λευκον εχόντεές. ΤῊνΡν δὲ ουρᾶν 

᾿. Ν ΄ λ Μ) Ἂ ς δὲ ’ ἊΝ 

οι μὲν κυκ ῳ Τερίποικιλον, Οἱ ε ταράσειρον, Και 
. 

Τα 
2, ς Ἁ ε Ν. φ 3 [2 7 Ν Ν 

ομματὰα οἱ μὲν υποχαροποὶ, οἱ ὃ υπογλαυκοι καὶ τὰ 
,ὔ ᾿ Ν δ 5 »ὕ ς Ν ἌΡΝ. Ν ς Ν 

μελανὰ τὰ περὶ τὰ ὦτα ἄκρα οἱ μὲν ἐπὶ πολύ, οἱ δε 
5᾽ Χ 3 ΄“ ΄ Ν σ΄ ,ὔ δὴ 

ἔχουσι δὲ αὐτῶν αἱ πολλαὶ τῶν νήσων τοὺς 5. μικρόν. 
᾽ ’ τ 9 32 

ἐλάττους, αἱ τ ἐρημοι 

22. ἐστὶν αὐτῶν ἃ. αὐτῶν ἐστιν Β.1,Υ. 

ΤΠ ΓΡ'. γρ) Δ οἵ ΒΥ. 
ὦτα ἄκρα Α. ἄκρα ὦτα 5. 

22. ἐπίπερκνοι] ῬοΟΙΪὰΧ 5, 67 : ̓Ιδέα 
λαγὼ καὶ φύσις, τὸ μὲν χρῶμα ἐπί- 
περκνος" ἔστι δὲ τοῦτο περκνῆς ἐλαίας 
τὸ εἶδος οὔτε ὄμφακος ἔτι οὔτε ἤδη 
μελαινομένης" μέγεθος οὐ μέγας, κοῦφος 
τὴν φύσιν, δασὺς τὴν τρίχωσιν, καὶ τὰ 
ὕπτια τῶν ποδῶν, ἀλλ᾽ οὐ μόνα τὰ 
πρανῆ δασυνόμενος, ὅπερ οὔ φησιν 
᾿Αριστοτέλης ἑτέρῳ ζῴῳ προσεῖναι 
(Η. Δ. 2, 12). διὰ τοῦτό μοι δοκοῦσι 
δασύποδα τὸν λαγὼν ἄλλοι τε καὶ Κρα- 
τῖνος καλεῖν. αΐσο ΠΟ ᾿πἰογρυθίδη- 
[1 ἐπίπερκνος Ἠ͵0715 ποίϊδ ϑαρῖθ αἰ5- 
ἐμιοέιιθ, ἀρ Ῥο]]πόθιη ϑδιδἠιδοιι5, 
Ζϑιιηϊι5. ποίϊδ ηἰσγὶβ αἰδίϊιηοίι5, τι80.8 
δαοίοτγιίαία Ια αθ, 41 περκνὸς ἸΠΓ6Γ- 
Ῥγθίαϊαγ μέλανι κατάστικτος. «8000. 
ΝΙοοΙααΒ ἸϑρΙρΏν} 1. 3, 22, ἃρυὰ 
Ῥο]]οΘπ δηΐου νογϊῖ. ἘΒ]Δη1α8 
ἸποἵΤ θὰ ιὐἱέ, δίαος. ἴῖτπ ἤφοτη. []. 24, 
τύ, ἀετῷ περκνῷ ἴοτθ. σοηῃβθηίπηΐ 

ἸΏ ΘΓΡΙΘίθ8 γϑίεγσεβ. μέλανα Ἰηΐθγργο- 

ἰδηΐεβ. ΡΊασα 6 νεῦ Ὁ] ποίϊοπε 4185- 
ῬΡαΐανι ἴὴ [παᾶϊοθ. ϑαϊηισταχη 60]0- 
ΤΟΙ Πα ]σᾶν Θἴ]8 1 Ορρίδῃυβ Ογηθρ. 
3» 807: Χροιὴν δ᾽ ἀμφιέσαντ᾽ ἀνομοί- 
ἐον᾿ οἱ μὲν ἔασι κυάνεοι δνοφεροί τε 
μελάμβωλον κατ᾽ ἄρουραν ξανθοὶ δ᾽ 
αὖθ᾽ ἕτεροι πεδίων ἐπὶ μιλτοπαρήων᾽" 
αὐτὰρ ἐρίγληνοι χαροπὸν στράπτουσιν 
ὀπωπαί. ΒΟῊΝ, 

τὸ λευκὸν] ῬΟΙΙΧ 5. 68: Ὃ μὲν οὖν 
μείζων καὶ τὸ λευκὸν ἔχει τὸ ἐν τῷ με- 
τώπῳ μεῖζον, ὁ δὲ μικρὸς τό τε λευκὸν 
ἔλαττον καὶ τὸ χρῶμά ἐστιν ἐπίπυρρος. 
γλαυκὸς δ᾽ ἔστιν ὁ λαγὼς ἢ χαροπός. 
Δ ευθα οχίγοιηδ ναϊροὸ 101 τηᾶ]θ ἃ18- 
(Ἰηοΐα σΟὨ ΙΠτιδη 11 ΟἸΤῚ ΒΘΟΠΘΗΔΡΊΙ5. 
5ΟΌΗΝ, 

Ν 
Και 

3. οἷ, 

ἐπὶ 

5 7 Ν Ἁ ΄“ 

οἰκούμεναι' τὸ δὲ πλῆθος 

ἐπίπερκοι (4αὶ 8. ν. κνοι οὖ 1Π 

Ἴ δρ ἡ Τῦτϊ παράσηρον, 864 ὕ ΒΌΡΕΓ ἡ Δ. 

"22, παράσηρον ἴπι 8}1|5 οο( 4. παρά- 
συρον βουϊρύπτη νοτῦῦ (ἀ4111ι5 δοουτγίό. 
Βαησιάθηη παράσηρον ταῦΐο ἴῃ παρά- 
σειρον. ῬΟΙχ 2, 182, Ῥοϑβίγομηδϑ 
σοϑίαβ νϑύδβ γϑίοσὶ παρασείρους αἸΕ], 
αἱ δὲ ἐπὶ τοὺς χόνδρους καταλήγουσαι 
δύο παράσειροι. ἰάθη) 2, ΙΟ7: Τὰς 
δὲ ἑκατέρας τῆς γλώττης κοιλότητας 
χηραμοὺς καλοῦσιν, οἱ δὲ παράσυρα 
προσαγορεύουσιν, ΕΌΙ τοοΐία εοαά. πα- 
ράσειρα. [Ποογομιυβ : Περισείρια, τὰ 
πλάγια τῆς γλώττης. ΠΙΠΟ δρρδῖοί 
ΟΥΙΡῸ βουϊρίαγαθ σοαϊοσατη παράσυρον, 
ΕΧ τηδ]ὰ ῬΓΟΠΠΟΙΔΙΙΟΠΘ ΟΥΐα. ΘΙΡΏΙ- 
Ποεὺύ Ἰρτυπ ΧΘπορἤοη σδαδτη τηδοϊδ 
Ἰοησα βθοπηάθτῃ Ἰαΐεσα αὐσηααθ νᾶ- 
Τα. (ὑοπῆτστηδῦ οτηθπαδιϊοπομ οἷ 
ΤΠ ΘΟ  Ρτθίδί!οποπὶ τηθᾶῖη ῬΟ]]ιχ 5, 74: 
ἘΠῚ 15 Ὧ6 Ἰδρουυ8β Εν Πη8618 108 {τᾶ- 
αἴ: Καὶ οἱ μὲν ᾿Ελυμαῖοι τῶν παρ᾽ 
ἡμῖν ἀλωπέκων οὐ μείους εἰσὶ τὰ σώ- 
ματα, μελαίνονται δὲ τὰ χρώματα, καὶ 
προμήκεις πεφύκασι᾽ καὶ τὸ περὶ τὴν οὐ- 
ρὰν ἄκραν λευκὸν αὐτοῖς ἐπίμηκές ἐστιν. 
ΕἸγΙηδ61 Ἰθροσ 8 ἀϊνθύϑαθ ΟἹἽΡῚ Π1Β. 6586 
νἱσθηίαν ἃ οδηϊιι5 Ἰγηλδθὶβ, 105 
ὉΌῚ πιϑιηογδΐ ΡῬΟΙ]ὰΧ 5, 27; αἰοῖοβ δά- 
αἰ ἃ ΤἝΡΊΟΠΘ ἱπίρ Βαοίγιδηδίῃ οἵ 
Ηγγοδηϊδηη ἴῃ Αϑῖ8 δ. [ὑ]γγη08 
ΘΟ 86 ΤΠ πον αΙ65 6, 2. ΕἸγΙηδθο85 
ϑαϊάαθ ΠοΙηδὲ ; ΠΟῸΒ. 1Π|6]]Π]σοπαο5 
6ΘΠη860 ἀρὰ Ρο]]ποθίη. ΡΒ]αγὰ “166 η- 
[Ὁ ἴῃ Πιβραϊαϊοπο 46 ἀποῦα8 ἰθρο- 
ΤΌΤΩ ΒΘ ΠΕΡ 8. 5ΟΗΝ. 

τὰ ὦτα ἄκρα] 4. ὃ : ᾿Επὶ ταῖς μηρι- 
αίαις ἄκραις. ῬΟΙΙῸΧ 5, 55. 74. ΑπϑὍ. 
1,2,17: Πρὸ τῆς φάλαγγος μέσης. 

24. καὶ οἰκούμεναι) Αγσα] τη αἱ Γγ6- 
ΡΘ Ιατ τη8]16πι. (ὐείθγαμι ἴῃ Αἰἴοἃ 
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᾽ὔ 9 » ΄- Ἃ 9 ω » "2 5 » ’ 9 22 

πλείους ἐν αὐταῖς ἢ εν ταῖς ἠπείροις οὐ γὰρ εἰσιν οὐτ 
3 ͵7ὔ ΄σ΄ ΄-΄ 5 ΄“ “ Ἂς » Χ 

ἀλώπεκες ἐν ταῖς πολλαῖς αὑτῶν, αἵτινες καὶ αὐτοὺς καὶ 
Ἂ, ΄ὔ “- Σ] - Ἁ , 

τεῦ τέκνα ἐπιοῦσαι ΠΡ ΠΟ παν τα πειθοῦς 

γὰρ ὄρη ἔχουσι μᾶλλον ἢ τὰ “μικρά: ἐλάττω δ᾽ ἐπὶ τὸ 

25 πολὺ τὰ ἐν ταῖς νήσοις. κυνηγέται δὲ εἰς μὲν τὰς ἐρήμους 

ὀλιγάκις ἀφικνοῦνται, ἐν δὲ ταῖς οἰκουμέναις ὀλίγοι ὄντες 
ἧς Σ 7 - ,Ε » Ἁ Ἁ ᾿ Ἁ ΄σ , 

καὶ οὐ φιλοθηροι οἱ πολλοί" εἰς δὲ τὰς ἱερὰς τῶν νήσων 
ΣῸΝἝΝ ΄ -.Ἵἤὔ ’ὔ “ 5 σ ε 

οὐδὲ διαβιβάζειν οἷόν τε κύνας. ὅταν οὖν τῶν τε ὑπαρ- 
4 » 7] 5 “ Ν “ 5 ᾽ὔ ’ 

χόντων ὀλίγους ἐκθηρῶνται καὶ τῶν ἐπιγιγνομένων, ἀναγκὴ 
» , 53 ᾿, Χ ᾽ 5 Χ Ἁ ΄’ ΄ ᾿ 

26 ἀφθόνους εἶναι. βλέπει δὲ οὐκ ὀξὺ διὰ πολλά: τά τε γὰρ 
γ) 27 2, Ν Ἁ , 3 “ Ν 3 

ὄμματα ἔχει ἔξω καὶ τὰ βλέφαρα ἐλλείποντα καὶ οὐκ 
3, Χ ΄σ » σ΄ ς 5᾽ 53, ᾿Ὶ ΄- 

ἔχοντα προβολὴν ταῖς αὐγαῖς ἢ οψις οὖν διὰ ταῦτα 
5» Ν ΄, σ ᾿ 7ὔ ἈΠ 419 “ Ἃ Ν 

ἅμαυρα, ἐσκεδασμένη. ἅμα δε τούτοις καὶ ἐν ὕπνῳ ὃν τὰ 
Ἁ Ν ὔ » Ε - Ν Χ ξ κὰ ζ ᾿ ς 

πολλὰ τὸ θηρίον οὐκ ὠφελεῖται πρὸς τὸ ορᾶν. καὶ ἢ 
4 τς Ν ΕῚ ζω 2 “ ἊΝ ἊΝ 

ποδωώκεια πρὸς τὸ ἀμβλυωπεῖν αὐτῷ πολὺ συμβαλλεται' 
ἘΔ ἈΝ ς “4 “ Χ ,᾽7 [2 Ἂ 

ταχὺ γὰρ ἑκάστου παραφέρει τὴν οψιν πρὶν νοῆσαι ὅτι 

327) » ,ὔ 

ἐν αετοι" 

27 

» ,7ὔ 

28 ἐστι. 
Α 

το 

μετα 

Ν ς ἤ ΄- “ σ Ἅ « , 

καὶ οἱ φόβοι τῶν κυνῶν, ὁταν διώκωνται, ἑπόμενοι 
7 ΄ι Ἀ - Ὡ Ἁ 

τούτων συνεξαιροῦνται τὸ προνοεῖσθαι. ὥστε δια 
΄σ ͵ ’ὔ ὲΝ Χ Ν » Χ 

ταῦτα προσπίπτων λανθάνει πρὸς πολλὰ καὶ εἰς τᾶς 
οἡ » 77 

αρκὺς εμπιπτων. 
3, Ἂ - 

εἐτασχε ΤῸ Τοιοῦτον" 

27. ποδώκεια] [ΔὈτ] ποδωκία. 
20. ἔφευγεν ϑίξορῃδη18. 

ΤΆΓΟΒ ἔμϊθβα θροόῦθὸβ οχ ΝΙδιιβι να 5 
ΘΟΠΏΪΟΙ ἰοοο ἀρὰ Αὐποπδουτη 9, Ρ. 
400 Εἰ, αἴδοοτα ᾿ιοεῖ. ΒΟῊΝ. 

25. ὄντες δου θοηά πη εἰσί. 
διαβιβάζειν οἷόν τε] "1115 ἕατῦ Π 618, 

ὉΌῚ ἰοϑίθ ϑ γα ΟΠ το, Ρ᾿. 4806, οὐκ ἐἔξ- 
εστιν οὐδὲ κύνα τρέφειν. "Π δοίαίαν (6 1ΠῈ 
ΡΙαῦ. Μογ. Ρ. 290. Β. Ηϊης ἃ τππ]1}- 
τα ]π6 ἸΘρου απ ΟἹ [ἀρὶὰ αἸοΐα, ἴτὰ- 
ἀδρηΐα Ρ]ηϊο 4, 6.12. 5ΟΗΝ. 

26. ἐσκεδασμένη] καὶ ἐσκεδασμένη 
Ζευμπῖβ. Ρο]]χ 5, 69: Καὶ τὰ ὄμ- 
ματα οὐκ ἔχει βλεφαρίδας, ὅθεν καὶ 
ἀμβλυώττει: τὰ πολλὰ δ᾽ ἔστιν ἐν 
ὕπνῳ" καὶ τοῦτο δὲ οὐ σμικρὸν ὀφθαλ- 
μοῖς τὸ βλάβος. Αηΐδθ δος νεῖὸ Πᾶ- 
Ῥεῖ: γλαυκὸς δ᾽ ἔστιν ὁ λαγὼς ἢ χαρο- 
πὸς, ἐξόμματος.ς (ὐεἴογατη γε θι ΠῚ 
ἐσκεδασμένη τεοοία Δ ΕΙΒΚιτιΒ τγοίοσγί δα 
ΟΡΙΠΙΟΠΘΙη νϑίθσττῃ 46 γ8 6115 Θχ ΟΟ1}15 

Ψ{ 

εφευγεν 
΄ Χ ΄ ΄σ΄ 

νῦν δὲ περιβάλλων καὶ ἀγαπῶν 

ΤΑῦτ] ἔφυγεν. 

» Ν 5 ᾽ὔ “Δ 

ορθον, ολιγάκις ἂν 

ἀμβλυώττειν] Γλ0τ] ἀμβλυωπεῖν. 
ὀρθὸν] ΓΔὈΤῚ ὄρθιον. 

ΘΧΘαηδθιι5, 4105 δἱῦ οχ 061115 οχίδη- 
{|0 05 αἰἤιιβοβ αἸβρεσρι. 5ΟΗΝ, 

27. ποδώκεια͵ ΑἸιθη8 ἃ ᾿ΥΟ88 ἔουτηδ 
ποδωκία ποΐαία δα 65. ΄θρῃβηι. 

ἀμβλυωπεῖν) ἀμβλυώττειν 501106}- 
ἀπ], πῦ ἀμβλυώττων ἃρππα Ρο]]πποοτη, 
Ὁ] Ἰδιὴ εταΐ 5, 60, 6χ ΠΠΌΤῚΒ τθοορίπτη 
2, 51, ΡῬτὸ ἀβλυωπῶν, ΒΘ πὴ " μο- 
ΓΔ ἢ. 209 : ̓ Αμβλυωπεῖν μὴ εἴπης: 
ἀμβλυώττειν δέ. Νεαθθ 11 δρυὰ 
Ατἰῆσοβ. δχϑίαγα δ᾽ύθγιιιβ ἰοσπαθ οχ- 
ΘΠΊρ͵α, απ πΠ6 Αγιβίούεϊθβ σα] θη δα 
ΤΠΕΘοΟρΡὨγαβῦιβ 51 νἹἀθηῦαν, θ] 10 τι8 
ΟἸΧῚ 86 Βίθρῃμαημπ). [}ς04641π| τΤοβίιτα] 
Τουτηϑτη απιᾶ σΟηδίδηἴου αὐϊίαγ Ρ]αδΐο. 

20. ὄρθιον] ὀρθὸν, τοούατη, [,6ο0η1- 
σοβ Ν ὦ: 14, 15. 
πολ ον τοὺς τόπους Δ ΕἸΒΙΚΙΠΒ 

ἸΠ ΘΓΡΓΘιδαΣ ΟΟΟμραη 8 Ὠϊς οἵ 6, τᾶ, 
ὉΌῚ οδῦ: Ὃ δὲ ὑποχωρῶν ταχὺ ἐκλεί-. 
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τοὺς τύπους ἐν οἷς ἐγένετο καὶ ἐτραφη ἁλίσκεται. κατὰ 
πόδας δὲ οὐ πολλάκις ὑπὸ τῶν κυνῶν διὰ τὸ τάχος κρα- 
τεῖται' ὅσοι δὲ ἁλίσκονται, παρὰ φύσιν τοῦ σώματος, 
τύχῃ δὲ χρώμενοι: οὐδὲν γὰρ τῶν ὄντων ἰσομέγεθες 
τούτῳ ὅμοιόν ἐστι πρὸς δρόμον" σύγκειται γὰρ ἐκ τοιού- 
των τὸ σώμα. ἔχει. γὰρ κεφαλὴν κούφην, μικρὰν, κατω- 
φερῆ, στενὴν ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν, τράχηλον λεπτὸν, περι- 
φερῆ, οὐ σκληρὸν, μῆκος ἱκανὸν, ὠμοπλάτας ὀρθὰς, ἀσυν- 
δέτους ἄνωθεν, σκέλη τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν ἐλαφρὰ, σύγκωλα, 

στῆθος οὐ βαρύτονον, πλευρὰς ἐλαφρὰς, συμμέτρους, 
ὀσφῦν περιφερῆ, κωλὴῆν σαρκώδη, λαγόνας ὑγρᾶς, λαγα- 
ρὰς ἱκανῶς, ἰσχία στρογγύλα, πλήρη κύκλῳ, ἄνωθεν δὲ 

20. διὰ τὸ ΘΟ ο]ανα8. [ΔΌΥῚ διά, ὅμοιον Θίορῃμαπαβ. [101 ἀνόμοιον. 
δρόμον τηᾶῦρο ἃ. (ὐεἴειϊ ἁρμὸν, ἀρμὸν Β. 30. κατωφερῆ καταφερῆ Β. 

στενὴν---περιφερῆ 50}- 
σκληρὸν] α ΒΆΡΕΙ ο Δ. ρτορίοτοδ αποᾶ 

ὀσφῦν Δ... (Οὐδίθει ὀσφύν. κωλὴν 
ΓΑΡτὶ κοίλην, 564 γρ. κολῆνα Ἰηϑῦρο ΑΔ. 

ΤΠ. οὐ 4] α ΒΈΡΘΥ ὦ οἷ 1 τηδῦρ'. Β115ΓΓΟ γρ )ὰς 
Ὀ]οῦ τπᾶῦρὸ Δ. οἵα. ΑΒ. ΠΝ 
Θχοιαογδηΐ στενὴν---περιφερῆ. 
Αὐμθπδαθαβ, πος ν8] κωλῆνα ῬΟΙ]]αχ. 
λαγαρὰς ταᾶῦσο ἃ. (ὐβίεγει λαπάρας. 

πων τὴν ὄψιν. πάλιν περιβάλλει, ὅθεν 
εὑρίσκεται. ὅεα αἰτοῦθιηαθ οϑὶ οἵγ- 
οἰηη οοίθη5 56 τοαϊέ. Ἠ δῆς 1ηΐετρτο- 
ταϊϊοπθτη ἢνπηδΐ Ἰοοαβ Αθ]δηὶ Η. Α. 
12, 138: Τῆς δὲ ὁδοῦ τῆς ὀπίσω ἐρᾷ 
δεινῶς, καὶ συντρόφου παντὸς χωρίου 
ἡττᾶται ἔνθεν τοι καὶ ἁλίσκεται τὰ 
πολλὰ, ἤθη τὰ οἰκεῖα ἐκλιπεῖν οὐχ 
ὑπομένων. Νἧα 415 Ισιία! περιβάλ- 
λων ΡΟΙΓῸ στη γΘΡΌΙΒ τοὺς τόπους 
σοημαηραῖ, Θομητηθ αἰθίησθρ8 Ροβα!. 
5ΟΗΝ. 

20. τοῦ σώματος [Πί6]]σὲ ἁλίσκον- 
ται. ΑΥΤΙΆΠΒ. 2, 2, δὕ 2, 15 πο 
ἸοΟΌΓ ΤΘΒΡΊΟΙ 5. Δ. ΓΟ] απ δηΐθ σώ- 
ματος ΟἸηϊϑιῦ εὖ ἢ τύχη χρησάμενοι 
Ροβαϊ. ΞΟΗΝ, 

30. κούφην] ῬΟΙ]Ὸχ 5, 69. ἐλαφρὰν 
Ροβυιῦ. ΒΟΉΝ. 

κεφαλὴν στενὴν] ῬΟΙΠαχ 5. 69. εἰς 
στενὸν καταλήγουσαν, ὦ ὦτα ὑψηλὰ, τρά- 
χῆλον στενὸν, στρογγύλον, ὑγρὸν, ἐπι- 
μήκη. ΒΟΉΝ. Ἐ͵υβαάρσιῃ [101] τηϊητι5 
ὈοηΪ καταφερῆ Ῥῖο κατωφερῆ. 

ἐπ᾿ αὐτῶν] ΝεΙηρα τῶν ὠμοπλατῶν. 
ῬΟΙΙῸΧ 5, ύ9, σκέλη τὰ πρόσθεν ἐλα- 
φρὰ, σύγκωλα. Ῥοδίτετηπτη νοοϑθιι- 
Ἰὰτη Ορίϊπ16 ΟΠ, (ἀββηθ 8 ἸηΐοΡΡΥα- 

[αὐ ΘΧΊστιο ᾿πύθγνδ!]ο αἸβ] ποία. [8 
μηροὶ ξύμμηροι ἩΙιρροογεαῖ! Ρ. 827 19, 
Β8ηὉ ΠΟΙ 8586 σοηϊηρσοηΐθβ, αὖ Γοοῖθ 
αἰαῖ Βοοβαβ. ΒΟΉΝ, 

βαρύτονον] ῬοΙ]]υχ 5, ὅρ, οὐ σαρκῶ- 
δες, ᾿Αὐιβίοῦ, ΡΠ γβΙορη. Ρ. 813,8, 31: 
Οἱ μέγα φωνοῦντες βαρύτονον ὑβρισταί: 
ἀναφέρεται ἐπὶ ὄνους" 812, Ὁ, 2: Ὅσοι 
βαρύτονον φωνοῦσι μέγα, μὴ πεπλεγ- 
μένον, ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς εὐρώστους 
κύνας. 

ἐλαφρὰς} Ῥο]ὰχ οὐ βαρείας οὐδὲ 
ἀσυμμέτρους, οτηϊδιὺ ὀσφῦν περιφερῆ. 
5ΟΗΝ. 

κωλὴῆν]) ΑἴΠδη. 9, Ρ. ο68ὃ ἢ: Ξ. Κ. 
κωλῆν σαρκώδη, λαγόνας ὑγράς. ΒῬο]- 

Ἰυχ 5» 69, κωλῆν νεῖ, τὖῦ 8111, κωλῆνα 
σαρκώδη, αὖ οὔϊατη ΧΘΠΟΡΠΟΠΙΙ τοϑ1- 
πθπαστη νἱαθαῖαν κωλῆνα. Θὺδ α6 
Τοστηδ ν. π68. δίθρῃδῃι. 

λαπαρὰς ῬΙῸ λαπάρας τεοοῖα (ΠΥ. 
(σβῃθυΒ. ΒΟΥΙΌΙ 1881. ΕΗοτηθ] στη 
λαπάρας Ὦμο ποη οΟηνθηϊ ; Ι66Πὶ 
ΘΠΙΠῚ 5ισῃϊῆοαῖ ρορίδθ, αυοᾶ, Χοπο- 
Ῥῃοῃ λαγόνας αἰχὶί. ΡΟΙΠῸχ δδες 
ἄπο γοῦθα οτηϊϑί. ΘΟῊΝ, ϑοιθθη- 
ἀππῃ ογαΐ λαγαράς. 
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Ἁ “΄-. Ἁ ον » “-“ 17) Ἁ 

ὡς χρὴ διεστῶτα, μηροὺς μακροῦς, εὐπαγεῖς, ἔξωθεν μὲν 
᾿ 7] ᾿ Ε] 9 Υ ε 7 νὴ 

ἐπιτεταμένους, ἔνδοθεν δὲ οὐκ ὀγκώδεις, ὑποκώλια μακρὰ, 
Ἁ κ Ν᾿ ΄ 327 ε Χ νὰ 

στιφρα, πόδας τοὺς προσθεν ἄκρως ὑγροῦς, στενοὺς, 
3 τ Χ ἈΝ, ᾧ’ Ν “ ’ λ ΡῚ 

ὀρθοὺς, τοὺς δὲ ὄπισθεν στερεοὺς, πλατεῖς, πάντας δὲ οὐδε- 
Ἁ , ᾿, 7 ᾿ Ψ , ἃ 

νὸς τραχέος φροντίζοντας, σκέλη τὰ ὁπισθεν μείζω πολὺ 
τῶν ἔμπροσθεν καὶ ἐγκεκλιμένα μικρὸν ἔξω, τρίχωμα 
βραχὺ, κοῦφον. ἐκ 
τοιούτων συνηρμοσμένον ἰσχυρὸν, ὑγρὸν, ὑπερέλαφρον. 

΄ Χ « ΜΝ 3 “ , 

τεκμήριον δὲ ὡς ἐλαῴρον ἐστιν ὅταν ἀτρέμα διαπορεύ- 
“ 7 ἊΝ 5 Ἂν τ τᾷ ΣΩΣΟΨΚΨΚ 

ηται, πηδᾷ, βαδίζοντα δὲ οὐδεὶς ἑόρακεν οὐδ᾽ ὄψεται, τιθεὶς 
Ἂς Σ ,ὔ ἴω ΒΥ σ΄ Χ 37) 

εἰς τὸ ἐπέκεινα τῶν ἐμπροσθεν ποδῶν τοὺς οπισθεν καὶ 
᾽7 ΖΞ: “ “ Ἀ κ 3 , 

ἔξω θεῖ οὕτω. δῆλον δὲ τοῦτο ἐν χιόνι. 
“ 37 Ἂς ΄ » ͵ Ν᾿ » ε Ν 

ἐπιτηδείαν ἔχει πρὸς δρομον᾽ ἐπευθύνειν γὰρ οὐχ ἱκανὴ 
Χ Ξ ΠἾ κ 7 ες ᾿ ΣΕ ΤΡν ες Ἂς 7 κ 

το σῶμα δια τὴν βραχυτητα ἀλλὰ τῷ ὧτι εκατέρῳ τοῦτο 
[ο Ν ο «ες , «ς ΄-“- - 

ποιεῖ, καὶ ὁοταν αλισκηται ὑπὸ τῶν κυνῶν, καταβαλλων 

ἐστιν οὖν ἀδύνατον μὴ οὐκ εἰναι 

» Ἁ Ν᾿ » 

οὐρὰν δὲ οὐκ 

50. εὐπαγεῖς] [ΌΤΙ εὐπαχεῖς. 
προσθεν Δ. ἐπίμπροσθεν Β.ΤΥ. 
Οεξουὶ καὶ θεῖ. οὕτω) ΓλΌτὶ οὕτως. 
ἐν χιόνι) 1101] ἐν χροΐ. 
λων γάρ. 

διεστῶτα] ΡΟ] πχ 5,70, ἰσχία στρογ- 
γύλα, μεγάλα, εὔσαρκα, οὐ συνεστη- 

κότα. ΗΝ, 
μακροὺς] ΒΌΠΙΩΣ τ». 70, μηροὺς βρα- 

χεῖς, εὐπαγεῖς, μυώδεις, οὐκ ὀγκώδεις 
τὰ ἔνδον. [ἴὰ οΠΐτη Ἰοσιι8 1116 ἀἸΒ61η- 
συθηῆιβ εγαΐ. Μ8]6 Βοῦϊθ Ἰοριταῦ 
ὀγκώδεις τὰ ἔνδον ὑποκώλια. ῬΟ]]ῸΧ 
αραα Χοηοροηίΐθιη μικροὺς Ἰοσὶΐ, εὐ- 
παχεῖς τηι]6 6 οοαα. ἀδαδτιιηΐ ΘαἸΓΟΥ65 
ῬοΙ] ποῖα. Ροβέγθηῖ, φποα ἀρια Χοπο- 
ῬῃΟὨ ΘΠ ΘΠΊΘΠαΔΥῚ 5810 Οὐην. (ἀ68- 
ΠΟΓῸΒ οἱ Θίθρθαπαβ. ΒΟΉΝ. Νν. 
Βίορη. Π65. ν. Εὐπαγὴς, 4ποα ΡΓῸ 
δἰΐοσο οοά. Ῥο]]ποΙΒ 5. 59. 

μακρὰ] Ῥο]Πχ 5, 70, μακρὰ καὶ στι- 
φρὰ Βαθοῦ, Ὁ] ἃ]. στρυφνά. ΞΟΗΝ. 

ἄκρως ὑγροὺς) Ῥο]]Χ 5. 70, πόδας 
τοὺς πρόσθεν στενοὺς καὶ μακροὺς, 
τοὺς ὄπισθεν στερεοὺς καὶ πλατεῖς, 
πὴ6 (ΟπΡ. (ἀθβποῦβ ἢ] σΟΥΓΟΧΙΐ 
μακρούς. Ῥοβί πάντας ἄδε8586 51|5ρ]- 
ΟΟΥ δασεῖς καί. ΑΘ]ΙαΠ5. 13, 14: 
Πέφυκε γὰρ δασὺς τοὺς πόδας, καὶ δὴ 
καὶ τῶν τραχέων ἀνέχεται. (Οὐοπῇ. Ατ- 
ΤΙΔΠ. 17. 4. ΞΟΗΝ, 

μείζω τ ΡΟΠυχ 5. 10: Σκέλη 
πολὺ ἐλάττω τῷ μήκει τὰ πρόσθεν 

22. καταβάλλων ϑίθορῃδπημβ. 

μακρὰ Α. 5.ν. Οὐε(ΕΙΙ μικρά. ἔμ- 
21. ἑόρακεν] [ΛΌτὶ ἑώρακεν. θεῖ Α. 

ΓΔΌΤῚ τούτου τό. 

ΓΔ01] καταβάλ- 
τοῦτο ἱ,(ΘΟΠΟ]αν 5. 

παρὰ τὸ ὄπισθεν. βλαισὰ δ᾽ ἔστι τὰ 
ὄπισθεν, ὡς ἐγκεκλίσθαι παρὰ "τὰ 
πρόσθεν καὶ κατὰ τοὺς δρόμους προ- 
βάλλειν αὐτὰ πρὸ ἐκείνων, καὶ πηδᾶν 
ἀντερειδόμενον τοῖς ὄπισθεν ποσὶν οὐ- 
δαμῇ τοὺς προσθίους ἐμποδίζοντα, διὰ 
τὴν ἐκείνων εἰς τὸ ἔσω (80110)6 ἔξω) 
παράλλαξιν'" ἁλτικὸν δ᾽ ἔστι καὶ πηδη- 
τικὸν τὸ ζῷον μᾶλλον 1 ἢ δρομικὸν, ἀλ- 
λως δὲ κοῦφόν τε καὶ ὑπερέλαφρον. 
5ΟΗΝ. 

21. ὡς ἐλαφρόν ἐστιν] Ἰ)ε]οὺ Οοθε- 
[5 Ρ. 781, υἱ Εα. 1Ο, 4, ὅτι τούτοις 
ἥδεται ρΡοϑί τεκμήριον δέ. 

δῆλον δὲ τούτου τὸ ἐν χροΐ] ἔρτε- 
Βἴδτη ΒΙ8η1: οοπῃ͵δοίαγαμι τοῦτο ἐν 
χιόνι τοοερι. 5ΟΗΝ. 

82. ἐπιτηδείαν) ῬοΟΠαχ 5» 71: Ἔπει- 
δὴ τὴν οὐρὰν ἔχει οὐχ ἱκανὴν τὸ σῶμα 
ἀπευθύνειν (Ι. ἐπευθύνειν), τοῖς ὠσὶ 
χρῆται πρὸς τὴν ἡγεμονίαν, παρακατα- 
βάλλ ων αὐτὰ, καὶ ὥσπερ κώπαις τισὶ 
παρερέττων τὸ σῶμα. ΒΟΗΝ. 

τῷ ὠτὶ] Ἐδάρμη ἰγδαϊς ΑΘ] ΠῸ5 
Ν. Α..1 13, 14. 5ΟΗΝ. 

καὶ ὅταν ἁλίσκηται ὑπὸ τῶν κυνῶν] 
ῬΟΙῸΧ 5, 719 ροβύ 1186 βαρεγαθ ρο- 
βία: Ἔν δὲ τοῖς κατωφερέσι μᾶλλον 
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Α » Ν Ὁ“ 3 ᾽ ε ’ ΩΝ 

καὶ παραβάλλων τὸ ἐτερον οὖς πλάγιον, ὁποτέρᾳ ἂν λυ- 
΄Ν 3 “ Χ ΕῚ “, 7 Ἂν 

πῆται, ἀπερειδόμενος δὴ εἰς τοῦτο ὑποστρέφεται ταχὺύ, ἐν 
΄“ δΝ Χ δ » , 

338 μικρῳ πολὺ καταλιπὼν τὸ ἐπιφερομενον. 
ἰγε Δ 5. 7 

οὕτω δὲ ἐπίχαρι 
3 Ν ,ὔ “ Ε Ν σ“ ΕῚ ΕΝ "5... 3 ως 

Εεστι Το θηρίον οστε οὐδεὶς ΟΟτις Οὐκ ἂν ἰδὼν ἰχνευομέενονς 
(ὦ ’ “ ε ’ὔ 

εὑρισκομενον, μεταθεομενον, αλισκομενον, 
Υ, 3 ’ 

ει Του ερῆ. 

τ “ΔΜ 

ἐπιλαθοιτ᾽ ἂν 

9 Χ κ ΕΣ κ 3 ’ Ὁἷ κ 

ὃν δὲ τοῖς εργοις κυνηγετουντα ἀπέχεσθαι ων ὧραι 

42. δὴ ΘΟΠΠΘΙοΥ5. 
Β.Υ. 

ΤΑμιΐ διὸ δή. 

ἁλίσκεται διὰ τὸ ὕψος τῶν ὄπισθεν 
ποδῶν, κατὰ κεφαλὴν προωθούμενος" 
ἐν δὲ τοῖς ἀνάντεσιν ἡ τῶν ποδῶν ἀνι- 
σότης κατὰ ἀνωμαλότητα τὴν τῶν τό- 
πὼν ἀπισοῖ τὸ σῶμα πρὸς τὸν δρόμον" 
ὅσον γὰρ ἐν τοῖς ἀνάντεσι τὰ κατόπιν 
κοιλαίνεται, τοσοῦτον τὸ τῶν ποδῶν 
μῆκος εἰς ἰσοπέδου δόξαν ἀναλαμβά- 
νει. ΒΟΉΝ, Ομαϊ] Ἰδοιπηδηη ἢἶς 6888 
ΟΡΙΠαΐτι5. ΒΟΙΊρβογαῦ ποιεῖ, [καὶ ὅταν 
ἁλίσκηται ὑπὸ τῶν κυνῶν. .... ] κατα- 
βάλλων γὰρ καὶ παραβάλλων---ἀπερει- 

δόμενος δὴ εἰς τοῦτο. αυΪ]Ο τηθ}1ὰ85 
ΘΘΡΠΑΠιΒ : “ ΘΌΒΡΙΟΟΥ ΧοΠΟΡΠΟη- 
ἴθτη ΒΟΥ 51586 καὶ γὰρ ὅταν ἁλίσκηται 
ὑπὸ τῶν κυνῶν, καταβάλλει καὶ παρα- 
βάλλει τὸ ἔτ." 70έε]6ν] γὰρ οἵ διό. 

422. ἀπερειδόμενος͵ Ἀε]ϊαπιι5 Ν, Α. 
13,14: ᾿Ανακλίνει γοῦν κατὰ τὸν νῶ- 
τον αὐτά (τὰ ὦτα" κέχρηται δὲ αὐτοῖς 
πρὸς τὸ μὴ ἐλινύειν μηδὲ ὀκνεῖν οἷον 
μύωψι. δρόμον δὲ ἕνα καὶ ἰθὺν οὐ θεῖ, 

δεῦρο δὲ καὶ ἐκεῖσε παρακλίνει, καὶ 
ἐξελίττει τῇ καὶ τῇ, ἐκπλήττων τοὺς 
κύνας καὶ ἀπατῶν. ὅποι ποτὲ δ᾽ ἂν 
ὁρμήσῃ καὶ ἀπονεῦσαι θελήσῃ, κατ᾽ ἐκεί- 
νὴν τὴν ἐκτροπὴν κλίνει τῶν ὦτων τὸ 
ἕτερον, οἷον ἰθύνων ἑαυτοῦ διὰ τούτου 
τὸν δρόμον. ἴΐπ46 Δρργοῦαῦο ἰθοΐο- 
ΤΠ) 5. ἴδ 6116. ΘΟΥ̓ΓΘΟΙΟΠ 6 ΠΊ τηθϑιη, αι 
ΒΘ6]1150 διὸ (οὐἵΐο δχ ναγὶθίαίθ βθαιθη- 
[15 δὴ) νοΥ 8 σΟΠΠΠΠΔΥῚ να]ρὸ 5θρᾶ- 
γαΐδ 516 : ἀπερειδόμενος" διὸ δὴ εἰς 
τοῦτο. ΑΠ τοῦτο Ἰη66]]Π|σα οὖς : 86 
6]85. δ0115 Ἰαΐα5 1ηΠρούτατ. ὑποστρέ- 
φεται ἰΘΟΠΙΘΘΠι8. νου, ἸΠΕἸσΟΟ ἴῃ 
Πᾶῆς ΟἸΓΟ ΤΠ ΡΊ 1 ΟΟΥα5. (ἰδίου τη 
ΒΊΑΠπῖι5. Ρ. 144. ξ664ᾳ. Ὀδη6 αἰβρυΐαί 
σοπίτα 608, 4] ΙΘΡΟΓΘΠῚ ραϊαηΐ δ11- 
θὰ. αὖ! ἰαπαπδηη νῈ}18. [αἀθιη 8ΠΠη0- 
ἰανὶῦ ΘΟΥΘΡῚΘ ΔΙΕΓΘΠῚ ἸΘΡΟΥῚΒ ἴα 6586 
ΘΟΙΠΠΡΟΒΙΐ8Π), τι ἃ ῬᾶΙΘ ΡΟΒίΘΠΊΟΥΘ νᾶ- 
τῖθ οοπηπηοῖδ, ΒΟΠΙ ΤΠ Θχοῖριαύ. [08- 
ηΠὰ6 ἃ ρδῖ6 68 ΠΟ] 871 δὲ ΤΠΟΥ͂ΘΥΙ 1Π 

ὑποστρέφεται Α. περιστρέφεται 

Οαγ 5}, ἃ 4}8 Ρογιοι]τπ Ἰηδύοϊ τηᾶχὶ- 
τη. (Οηΐτα 1ῃ 1] σ8 ΠΆ]6 ΠῚ ΔῸΓῚΒ 
δα οὁ5 ρΡοϊγοϑιιι ἀποθηΐθιῃ αἴα 8 8Δ011- 
ΟΠ] ΔΤ 1ἴα 6558 δύ αοΐατῃ, αὖ Ὁ 1ηΠτη8 
Ῥατγΐθ τπσγθ8 δ] ἰδῖπ 416 ΡΥΘΘα Δ πη ΘΧΔ11- 
αἰγα ροβϑιῦ Παμ]6πὶ; ΨᾺ]Ρ18 ΔΌΓΘΠΙ 
ΒΟΠΙ ΓΙ ἃ ΒΌΡΟΙ Πα ρδΙΐθ, 16]15 οδίϊ 
Ὁ δηΐϊοα ρᾶγίθ ῬΎϑθορ8. ΘΧΟΙρουθ. 
5ΟΗΝ. 

328. εἴ του ἐρῴη] δ εΥθα ᾿ς εἴ β6η- 
ἰθητ18π| Τα ρθυ θαι τ ργο αν ΑΥὐτ]δ- 
Πτϊι5 ο. τό, 6. Δευθὰ τοϑρεχὶ! ΡΙαΐαᾶτ- 
ὁἢα5 ΜοΥ. Ρ. τοοό Ο: Ἤδη δὲ ποιη- 
τῶν καὶ πλάσματα καὶ διαφοραὶ χαρακ- 
τήρων καὶ λύσεις ἀποριῶν, ἐν τῷ πρέ- 
ποντι καὶ γλαφυρῷ τὸ οἰκεῖον ἅμα καὶ 

πιθανὸν ἔχουσαι, τὸ τοῦ Ξενοφῶντος 
ἐκεῖνο δοκοῦσί μοι καὶ τὸν ἔρωτα ποιεῖν 
ἐπιλανθάνεσθαι, τοσοῦτον ἡδονῆς κρα- 
τοῦσαι. ὅϑεά Πεοτηπορθπθβ περὶ ἰδεῶν 
νΟ]. 3, Ῥ- 310, 11 οα. ΝΥε]Ζ. : Φύσει τὸ 
πρᾶγμα ἡδὺ τὸ τῆς θήρας καὶ τῇ ὄψει. 
ὥς που καὶ τοῦτο αὐτὸς ἐπεσημήνατο ὃ 

Ξενοφῶν εἰπὼν ἥδιστον εἶναι θεαμάτων 
ἰδεῖν τὸν λαγὼν ἐξανιστάμενον, φεύ- 
γοντα, μεταδιωκόμενον, ἁλισκόμενον. 
Θορίστη ἸσΊΥ 8116 ἤππο ἸοσΌτΩ 
Ἰεσῖβ86. ν᾽ ἀθίαγ, ὨΪ51] τηθηηοσῖα ἰαρΡ5115 
οϑίύ. ϑοᾶ θέαμα φΡῖο θηρίον 16 .}1556 
οἴδπη νἱἀθίαν Αὐταπαβ. Αἷδ δηΐτη: 
᾿Αλισκόμενον δὲ ἰδεῖν οὔτε ἡδὺ τὸ θέαμα 
ἀποφαίνω οὔτε ἐκπληκτικὸν. ἀλλ᾽ ἀνια- 
ρὸν μᾶλλον, καὶ οὐκ ἂν ἐπί γε τούτῳ ἐπι- 
λαθέσθαι ἄν τινα, εἴ του ἐρῴη. Ηος θέ- 
αμαὰ ὉΠΙΟΘ ΓΟ ΕΠ Τη ΘΘ6Π860. ΒΟΗΝ. 
Ατϊϑίοῦ. Η. Α, 8, 9, : Εὔχαρι τὸ ὀρνί- 
θιον καὶ ΕΠ σοηξεογῦ ζδο005. δα 
Αδ]δη. Ν. Δ. 12, 12. 

44. ὧν ὧραι φέρουσι] ΑΔ}. 1, 4: 
ΙΟ: Παράδεισος ἔχων πάντα ὅσα ὧραι 
φύουσι. ὃϑεᾶ ἴπβογῦ. (ΟΥΡ. [πΠ50Γ.Ψ 
νΟΪ. 2, Ῥ. τοδύ, π. 240, ἔ, τ: Καὶ 
ἄλλα ἀπάργματα ὧν αἱ ὧραι φέρουσι- 
Υ. 5. Ὁ οἱ 8. 



ΟΡ ΎΙ: ΦΟῚ 

, Ν δὴ 4 Ν 

φέρουσι καὶ τὰ τς καὶ τὰ ῥεῖθρα ἐ ἐᾶν. τὸ “γὰρ ἅπτε- 

σθαι τούτων αἰσχρὸν καὶ κακὸν, καὶ ἵνα μὴ τῷ νόμῳ 

ἐναντίοι ὦσιν οἱ ἰδόντες. καὶ ὅταν ἀναγρία ἐμπίπτῃ, ἀνα- 

λύειν χρὴ τὰ περὶ κυνηγέσιον πάντα. 

ἸΓΠῸ Ἡ Φ: ς. 

Κυνῶν δὲ κόσμος δέραια, ἱμάντες, τελαμωνίαι' ἔστω δὲ 

τὰ μὲν δέραια μαλακὰ, πλατέα, ἵνα μὴ θραύῃ τὰς τρίχας 
τῶν κυνῶν, οἱ δὲ ἱμάντες ἔχοντες ἀγκύλας Τῇ χειρὶ, ἄλλο 
δὲ μηδέν: οὐ γὰρ καλῶς τηροῦσι τὰς κύνας οἱ ἐξ αὐτῶν 

1. τελαμωνίαι τηᾶῦροὸ ἃ. (ὐὙεἴβὶ στελμονίαι. 
ἔχοντες οἴη. Α. χΧ 

νάματα---ῥεῖθρα] Ἐοπίεβ. οὐ ἤμπν!οϑ 
[8 η] 118 ΠῚ ΒΘΟΓΟΒ {ΠῚΌΔΙῚ νεΐαΐ, τηο- 
πρηΐθ ΒΙδηϊο. 5ΟΗΝ. 

καὶ ἵνα---ἰδόντες)] Ἐπυϊάθη ἢδθο 
ψεῦθα ΠΟῚ ΒΟ] ΠῚ νι1088, 56 οζϊδτη 
ΔΙΊΘ ΠΟ ΙοοΟ Ροβιία 6586 ΒΌΒΡΙΟΟΥ. Ρεῦ- 
{ΠΠοΡῈ νἹἀθηΐαν δὶ ὈΓΙΠ5 ΤΠΘΙ] ὨΠΊΙΗ : 
ὧν ὧραι φέρουσιν, ἵνα μὴ τῷ νόμῳ (αὶ 
νεϑίαθαῦ γα οὺ βαΐα ἃ ψϑῃδίουι τιβ 
1Δ 091) βοηθῶσιν οἱ ἰδόντες. καὶ τὰ νά- 
ματα--κακόν. ΒΟῊΝ, Αὔδ6586 τη8]18. 

ἀναγρία] Ἐδβία, 410 118 νΘΠΔΙῚ ΠΟΠ 
ἸἸοθῖ, 1πίθυργοίαθαν ΝΥ δἰβῖαβ. Βε]1- 
αυὰ σαπὶ ΒΊΔΠΙΟ 1ΐα : τοῖα ἴῃ Δ] τὴ 
ἋἸ6Π| ΠΟ ἀθθεγα ἴῃ ΔΡΤῚ5 ΤΘ]]Π 1], 
ἀναγρία Ζεοιπὶο δβ΄ ἰθιηρα8 νη] οτὶ 
ΤῊΪΠ 8 ΟΡΡοΥ ΠΏ ΙΓΩ. 5Ὶ εὐαγρία εδῖ 
ἔα ΠΧ νεπδῦϊο, ἀναγρία οΥϊς ἸΠΕ ΠΧ, ὉὉ] 
ἔεναθ πΌ]]Δ6 ὁσουνταηΐ οαπῖρθαβ. [,ρ0- 
ΠΙΟΘΘΠ5 ᾿ΐα νου: ““Θαϊη Θἴ18Πη, 51 

ἔεγαβ ἴῃ δὰ ργϑθοὶριτθηΐ, 14 χαὶ νἱὰθ- 
Υηΐ, π6 ἸΘρῚΒ ῬΓΔΘν Αι] Οδίουθθ 8], 
ὈΠΊνΘΥΒΘΤ ΨΘΠΔΙΟΠΘΙη ΒΟ ΕΘ Οροῦ- 
ἰοῖ.᾿ ΨὙἱΙαδίαγ Ἰσττγ ὅταν ἄγρια 5011ρΡ- 
πῇ ἰοριββθ. 50ΟῊΝ. {90 Βοῃπειαθ- 
ΤᾺΒ Θχρ]οαὺ ΡΟ]]ῸΧ 5, 125, ἰηίου δυσα- 
γρία εἰ δυσθηρία ῬοΠΘΠ8. 

1. στελμονίαι) ῬΟΙ]]υχ 5:85: Τελα- 
μωνία (αΙ. τελμωνία) δὲ καὶ αὐτὴ πλα- 
τὺς ἱμὰς ἑκατέρωθεν ἀπὸ τοῦ δεραίου 
περὶ τὰς πλευρὰς παρήκων ἐναλλὰξ, ὡς 
τῶν τε νώτων τὰ μετὰ τὰς ὠμοπλάτας 
ἄκρας καὶ τὰς λαγόνας στέγειν" ἧλοι δὲ 
ἢ “ἐγκεντρίδες ἐ ἔπεισι ταῖς τελαμωνίαις" 
αἱ δὲ καὶ περὶ τὸ ἐπίσειον ἐκτέτανται, 

ὡς μὴ ὀχεύοιτο ἢ κύων, τῶν ἐγκεντρίδων 
τὴν τόλμαν τῶν ἐπιβησομένων ἀνειργου- 

ἔστω] ἔστωσαν Α. 

σῶν, τοῦ μὴ ὑποπλησθῆναι αὐτὰς ἐξ 
ἀγεννῶν χάριν. δα 10,142, περιδέραια, 
τελαμωνίαι Ἰαχία ΠΟΙΏΙηΔί1, ΠῸῚ 8]11 
σοα!οο5 τελμωνίαι. Ἠ ΒΥ ΟΠ ΙΒ : Στεὰλ- 
μόνια, ζώματα. ἴάφτῃ : Στέλλα, ζῶσμα. 
ΑἸΌΙ: Στέλμα, στέφος. στέμμα. Ἐ]4- 
ΠῈ5 νο τ δυγοϊηρίθ ἐο σιατα ἐπο δοαψ. 
Μ 6611 861 βουϊρίουθβ ὀγαοἠογϊοζιηνι 
αἸχουιηῦ, (8111 ὁγαῖον 8, ει ἀοοοί ΟΔηρ}} 
ΟἸἹοββαυίατῃ δπαιῃ. 5ΟΗΝ, Ργδο- 
[}1 τελαμωνία, ΟἹ ΘΟηνΘηϊΐ τελαμὼν, 
Ὧ6 απο ἴῃ 65. ίθρδη 1. 

μαλακὰ] χρ]ϊοαῖ ΡΟΙὰχ Ρ, 55: 
Κόσμος δὲ κυνὸς δέραια μὲν, ἱμὰς 
πλατὺς περὶ τῷ τραχήλῳ, στερεὸς, ὃς 
καὶ περιδέραιον καὶ περιδερὶς ὀνομάζε- 
ται. ἔνδοθεν δ᾽ αὐτῷ ὑπερράφθω τις 
ἀρνακὶς, ὡς μὴ τρίβοιτο ὑπὸ τοῦ λώρου 
ἡ δειρὴ τοῦ κυνός. ΟΗΝ, 

ἀγκύλας τῇ χειρὶ] ῬοΟ]Ϊὰχ 5, 56 : Τὸ 
δὲ περιδέραιον ἐξῆπται στενοῦ ἱμάντος, 
ὃς κατὰ τὸν κύναγχον ἐξηγκύλωται" καὶ 

ἀπὸ τούτου ἄγεται ἡ κύων, ὈῚ ὈδΠ6 
«Πρ ΟΙΓΠΘΉΠιΙ5 κυναγωγόν. Νεῆὰθ 
Θηΐη κυνάγχη ἐπαυχένιος ἈΠΙΔΗΙ ΕΡΙΡΤ. 
8, πο ρϑυίηθῖ; 486 ἀγωγαῖος 6161- 
ἴὰ [(δοπϊάδθ "᾿ΠΓΔΥΘ ΠΟ ΘΡΙΟΥ. 24. 
Αηβ88 Θῃ η ΘΧῦΓΘτηὶ ἸΟΥῚ ρογίποί δή 
ἀποίογειη σ8 18. ϑθααθηί δρια Χο- 
ΠΟΡΒΟΠΐθμα 66 Ὸ ΟῚ ἰΠί6]]1ρῸ, 564 νἱ- 
{Ππ|Π| 1Π6588 Ρυΐο κως ἄλλο δὲ μη- 
δὲν, διαῦ 15{15, οἱ ἐξ αὐτῶν. ϑδηβϑατη 
6586 ΘΟΠΊΟΪΟ ἤαης : ἸΟΓΌΠΙ ΔΡΌΠΠ 6586 
ἀθΌθγα αδχ οΟ]]δτὶ ν 6] 1ῃ 1110, πθς εχ 
ὍὯΠῸ σΟηἰΠπδίοβ ΟΟΥ]Ὸ απ ΘΟΪΪΔΓΙΊ. 
ΒΌΒΡΙΟΟΥ ἐκ τῶν αὐτῶν ΒοΙρίαπλ 
α1556, 50ΗΝ, 
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.) ,ὔ Ν ,ὔ Ὦ : Ν ,ὔ “ Ἂν, 

εἰργασμένοι τὰ δέραια" αἱ δὲ τελαμωνίαι πλατεῖς τοὺς 
ς ’ τω Ἁ 7 Ν ,ὔ 9 “ 

ἱμάντας, ἱνα μῆ τρίθωσι τὰς λαγόνας αὐτῶν" ἐγκατερ- 
5 , “ Ἁ Ἷ, Ζ 3 

2 ραμμέναι δὲ ἐγκεντριδες, ἵνα τὰ γένη φυλάττωσιν. ἐξ- 
ἄγειν δὲ αὐτὰς οὐ χρὴ ἐπὶ τὰ κυνηγέσια ὅταν μὴ τὰ 
προσφερόμενα δέχωνται ἡδέως" τεκμήριον δὲ τοῦτο ὅτι 

» 27, Ἂ γ »ὔ ,ὔ ’ Ψ 

οὐκ ἐρρωνται μηδὲ ὅταν ἄνεμος πνέῃ μέγας" διαρπάζει 
Ν ΝΕ Ν 3 ΄ 3 ), ΣὼΝ Ὁ 

γὰρ τὰ ἰχνὴ καὶ οὐ δυνανται ὀοσφραίνεσθαι οὐδὲ αἱ ἄρκυς 
ε ΄ 5. Χ Ἀ , σ Ἁ ’ ζ ’, 

3 ἐστάναι οὐδὲ τὰ δίκτυα. ὅταν δὲ τούτων μηδέτερον κωλύῃ, 
5, ὃ Ν ,ὔ « ΄ Χ τ Ὁ Ἅ ΝΟ 5.2}. Ν 

ἄγειν διὰ τρίτης ἡμέρας. τὰς δὲ ἀλώπεκας μη ἐθίζειν τας 
κύνας διώκειν' διαφθορὰ γὰρ μεγίστη καὶ ἐν τῷ δέοντι 

4 οὔποτε πάρεισιν. εἰς δὲ τὰ κυνηγέσια μεταβάλλοντα 

ἀγειν, ἵνα ὦσιν ἔμπειροι τῶν κυνηγεσίων, αὐτὸς δὲ τῆς 
’ὔ 3 » ἃ ᾿ 7 ον 7 Χ 

χώρας. ἐξιέναι δὲ πρῷ, ἵνα τῆς ἰχνεύσεως μὴ ἀποστε- 
“ « ἘΠ 3 ,ὔ - δν Ν “- 

ρῶνται, ὡς οἱ ὀψιζόμενοι ἀφαιροῦνται τὰς μὲν κύνας τοῦ 
ζ σ ἣν ΄σ ε δ Ἃ “ 5 : ἤ 3 Ν 3 γ, 

εὑρεῖν τὸν λαγῶ, αὑτοὺς δὲ τῆς ὠφελείας" οὐ γαρ ἐπιμένει 
“Ὁ Φἢ [ 7, δ 53 ΄- χά 

τοῦ ἰχνοὺς ἡ φύσις λεπτὴ οὖσα πᾶσαν ὠὡραν. 
Ν Ἁ ἃ «ε «ς Ν 3 7 327) “ἸΝπΐΠΐ 7, ἵν 

Τὴν δὲ στολὴν ὁ ἀρκυωρὸς ἐξίτω ἔχων ἐπὶ θήραν μὴ 

1. τελαμωνίαι ΤΠΔΥΘῸ Α. στιλμονίαι Α.ἷ,. στελμονίαι: Β. 
ΟΥ̓. Δ. ργ.; ΒΌΡΡΙΘΗ5 1ῃ ΤΩΔΙΡ:. 
γεσίων] κυνηγεσιῶν Α. 
ἐξιέναι δὲ] χώρας ἐξιέναι Α. 
ἢϊς οἱ Ἰηΐγα ἁρκύωρος. 

1. πλατεῖς τοὺς] Βερεοίε ἔστωσαν 
ἔχοντες, αὖ 84 ΒΕ 6 η8 ἐγκατερραμμέ- 
ναι τορεῖΐα ἔστωσαν. δ'δΙΠῸ ἣ. ἈΝ. 2, 
2. 14, (6 ονἱθῦϑ: ““ἀδίουγθηΐ ἃ 58]1- 
660 ἢδβ661}15. 6 ἴὰποο 8]1ᾶνα ατιᾶ ΤῈ, 
αιοα Δ]Πρσαηΐ 86. πδίπθγϑτιη,᾽" ὉὉ] νἹ8 
δηηοίαῖα. Αααϊς ῬΟΙΙχ δ] πα ἰδρτι- 
ΤηΘ ΠΕ. ΟΔ 15 νΘηδίϊο686 : [Ἔνιοι δὲ καὶ 
τὰ νῶτα τῶν κυνῶν βύρσαις τισὶ στε- 
ρεαῖς καταλαμβάνουσι περὶ τὰς ὑποδε- 
ρίδας τοῦ ζῴου τὰς βύρσας ἀνάψαντες, 
ὥσθ᾽ ἥκιστα τρωτοὺς εἶναι τοὺς κύνας 

τῇ τοιαύτῃ σκέπῃ, ὁπότε συμπίπτοιέν 
τινι τῶν ̓ μαχίμων θηρίων. ΞΟῊΝ. 

τὰ γένη φυλάττωσι] ὕὺὖ σεπογοβδϑ 
ΟΔΠΙΠῚ ὨΔΙΙΟΠΘΒ Ἰηΐθρτα8. ΠΘῸ 56Π11Π6 
Ἰσῃο "τὴ ρουτηϊδύαβ οἵ υἱἱ]αΐαϑ 56Γ- 
γοηΐ. 5ΟΗΝ. 

4. διὰ τρίτης ἡμέρας] ἃ Κορ. 
Αἰμθη. 2. 5» δ ἔτους πέμπτου. 
5ΟΗΝ, 

4. ὀψιζόμενοι] Αοὔνδπι [ΟΥΤΉ8ΠῚ 8α- 
Βιρυϊς Χοπορποη ἴῃ Δηδθδ8ὶ εἴ ἨΙβ0. 
αν. 5ΟΗΝ. 

᾿ ἀφαιροῦνται τὰς κύνας τοῦ εὑρεῖν] 
ΠΔΥΙΟΓΙ5 Π]τι5 ΘΟ ΒΕΓ ΠΟΥΙΟΠ5 ΘΧΘΙΊΡΪΆ 

αὐτὸς ἰ,ΟΟΠΙΟΘΏ,Ι5. 

πρῷ] [ΔΌΓΙ πρωί. 

2. ἡδέως 
4. ἡμέρας τῆς ἡμέρας Ἴ: 4. κυνη- 

ΓᾺΡ Υ] αὐτοί. χώρας. 
5. ἁρκυωρὸς) [101] 

ΠΟΠΠΪΪα γθοθηθοσαη ν. ἴῃ Π685. 5΄6- 
ῬΏΔΠΗΙ. 

πᾶσαν ὥραν] ΟἸΠΏΙ (Ἰ6Ὶ ἴεΙΏΡΟΥΙΕ, 
τϑοῖθ Βτοάδθιβ ᾿ἱπἰογρυθίδίασ, αἱ 8, 6. 
[Ρ5. Ἰλοιποβίῃ. Ῥ. 1295. 26: Τοιγαρ- 
οὖν ὥσπερ ἴχνη γνωρίζουσα νῦν "ἃ τῶν 
οἰκείων αὐτοῖς καὶ φίλων μνήμη πᾶσαν 
ὥραν ἐπὶ τούτους φέρεται τῷ πόθεν. 
Π.0.1 ΑΡΟῸ]]. ΒΒ. 4, 111, 48. νϑπᾶ- 
του] τ15 νύκτα ἄγχαυρον Ποτηϊηδύ ἰθτη- 

Ρυϑ νοϑσΔη6]: ᾿Αλευόμενοι φάος ἠοῦς, , 
μὴ πρὶν ἀμαλδύνῃ θηρῶν στίβον ἠδὲ καὶ 
ὀδμὴν θηρείην λευκῇῆσιν ἐνισκίμψασα 
βολῇσι. ὄϑδμθοα ΠΙΡΡΟΙ. 41: ““ἀσπη 
Ιᾳχ ααθια οϑί, ἄστη βῖρηᾷ Ρδϑατιπὶ 
τοϑβοῖαδ (611π|8. τὰ ρτθϑδα ἰθηθῖ." Νε- 
ΤΩΘΒΙΔΠ5. ἡ. 2324: ““νΕΠΘΙΏΠΪ, 6ΠῚ 
ΤΊ8Π6 ΠΟΥ Τὴ, αταπη τ]011}1ἃ ργαΐα ποο- 
ὑυ7 15 οαἰσαΐα [6718 ν ϑϑί!ριω βαυνδηΐ. ἢ 
Οτϑίιβ ν. 222 : ““Ῥ.͵ηΔ86 1615 ΟΡῈΒ : 
[ΤΩ 5ιθηδ ψΆΡΟΥΘ ἔθου] ηο0 ᾿πἰθιηθγαΐα 
Ἰοσθηβ.᾽" 5ΟΌΗΝ. 

5. στολὴν] 1)6 νεοδύπι γΘπδ[ΟΥἹΒ δῖ 
5.11, ΒΟΉΝ. 

ἁρκυωρὸς] Ηδγροογδῖιο : ᾿Αρκυωρὸς 
ὁ τὰς ἄρκυς, τουτέστι τὰ λίνα φυλάτ- 



ΘΆΡΟΥΝΕ.: μον δ᾽ 

327) ΄, ἃ ΤΟΣ ε ’ 3 ἙΝ ΄ ε Χ 

ἐχουσαν βαρος. τὰς δε ἄρκυς ἱστάτω ἀμφὶ δρομους, ὁδοὺς 
τραχείας, σιμᾶς, λαγαρὰᾶς, σκοτεινὰς, ῥοῦς, χαράδρας, χει- 

6 μάρρους ἀενάους" εἰς ταῦτα γὰρ μάλιστα φεύγει: εἰς ὅσα 

ον καὶ 

δὲ ἄλλα ἄπειρον εἰπεῖν. Τούτων δὲ παρόδους, διόδους, κα- 
σι ἃ Ἂ ΕΞ 93 327) θ ἈΝ Ν ταὶς, 5Ν 5 Ἂ 

ταφανεῖς, ἐπτας, ἢ εἰς ὀρθρον καὶ μὴ πρῷ, ἵνα ἐὰν ἢ πλη- 
7 ε ΄σ΄ ’ὔ Ν “ 5 ᾽ὔ 

σίον τὸ ἀρκυστάσιον τῶν ζητησίμων, μὴ φοβῆται ἀκούων 
« ΄-“ Ἂ 7 δὴ Ά 5 ᾽ 9 ΄ Χ - 

ὁμοῦ τὸν ψόφον. ἐὰν δὲ ἢ ἀπ᾽ ἀλλήλων πολὺ, ἧττον 
’ὔ] ϑ Ἁ , ἈΎΨ»- « 7 Ο 

κωλύει πρῷ καθαρὰς ποιουμένους τὰς ἀρκυστασίας, ἵνα 
Ἄν ᾿ Ε ΄ 7, Χ Ν 7 ε 7 

αὑτῶν μηδεν ἀντέχηται. πηγνύειν δὲ τὰς σχαλίδας ὑπτίας, 

ὁδοὺς Δαα τα Πιεοποίανιτιβ. 
. εἰς ὅσα δὲ ἄλλα Βομηριίάθτιβ. [1ΌΤῚ ὅσα 

πρῷ] ΓΛΌ τὶ ἢἰς οἵ ᾿ηἴταἃ πρωί. ἁρκυστάσιον ἀρκυ- 
ποιουμένους ΤηΔΥ50 Δ. ποιούμενος Α.Β.Π.,. ἵνα ΒοὨπεῖαο- 

5. ἀμφὶ δρόμους ἴ,.Ύ (ὐείετ! ἀμφιδρόμους. 
ἀενάους Β. (ὐδἴειι ἀεννάους. 
δὲ ἄλλα εἰς. 
στάδιον ΑΟΥ͂. 
Τ5. ἵνα δὴ Α. ἵνα δ᾽ ΒΟΥ. 7. δὲ Δααϊαϊ ΒΟΒ ποι άθσιιβ. δεῖ δα αἱ Δ. 

των᾿ ἄρκυς δὲ πάντα τὰ κυνηγετικὰ Ποηνθηϊαΐ, 566 μοί κρήναις. Οὐοπ- 
λίνα, οἰϊδηβ 6 Χοπορπομηίε εἴ 8118. 

ἀμφὶ δρόμους] ἀμφιδρόμους αυστη 
ἀμφὶ δρυμοὺς 50] ΘΠ] ἘΠῚ ΟΘΟΠ]ΘοἸββοῖ 
Βίθρμδηιβ, ἀμφὶ δρόμους ΟΟΥΓΟΧΙΐ 
Ζϑαη1α5, αὖ αὶ ἀραα Ρο]]ποδῖὴ 5, 55: 
ἹἽστάτω δὲ τὰ δίκτυα ἐν πᾶσι τόποις, 
ὁδοῖς, τριμμοῖς, δρόμοις, ἔργοις, πε- 
δίοις, ὄρεσιν, ὕδασιν, ὕλαις, νάπαις, 
ὅπου ὑποπτεύει δύνασθαι τὸ θηρίον 
εὑρεθῆναι, διαστήματα καταλιπὼν πρὸς 
τὰς διαδρομὰς, ἃ καλεῖται παράδρομα, 
4886 ΠΙΑΧΙΤΏΔΙΩ ρΑΥΘ ΠῚ δχ ἤος ἸΟΟῸ 
δχοογρία νιἀθηΐν. [ΘΟΠΙ ΘΠ τὴ διό- 
δους ἸορΊ556 εἴ αἰνογίϊα νοτῦϊβ886 δή αΐ 
ΘΙΘΡΏΔΠι5. ϑθαθθηβ ὁδοὺς εχ [,60}- 
αἶαν! σοπ]θοΐαγα, 4 ἀμφὶ δρυμῶν 
ὁδοὺς, ᾿πδοτι. Νᾳο νἱᾶθοὸ δαυϊάθπη 
641 δρόμοι ἴῃ 511ν18 γ6] σδιηρ18 οὶ 
Ῥοββιηῦ, ΠΙΒῚ 80 δ᾽ϊαιια 51Π}1}}}{π6}]Π6 
1061] νϑοὰϊ οὐ ΌΘΤῚ, δα ΟΣ ΟΠ] ΓΙ 
Ι6Οη61, νοσϑίατη γ6}15 σδμΊριπ γα] 
Β|Ιναθ Ἰοσυτη νϑοῖτπὶ ἃ ΟπΠηο18. οἱ 
Δι θιβύ5, ὉΌῚ ΠΌΘΓα αἸβοῦσσαηΐ ἔεγδθ. 
Τηΐξοτη ὁδοὺς 560] 1151, ἀοηθο. ΘΟΥΙΟΣ 
Ἰθοῖῖο οχ οοαᾶ. δβεγαίασ. ὁδοὺς τρα- 
χείας δΔἰΙοααϊη ᾿Ρ508 τριμμοὺς ΡΟΙ]]ποΙ5 
ΘΕΞ6 Ραΐο, Δ ΠΟΠΔΠ 15 6085 Ροίΐαιΐ 
ΘΧΟΕΓΡΕΓΙΘ ΕΧ 5. 9θ. Λαγαρὰς δ᾽ ΕἸ5ΚΙ1π|5 
ἸηΓοΡργθίδίαν αἀποιιδίαβ, δρόμους στεϑίϊ- 
σία ἱεροτιηι, εἴ ββαπιθηΐα ραΐαῦ ΘΧΡ]1- 
ΟΆΠΟῚ οδιι88 δα]θοῖα θ556, Αὐποα αδἷΐ 
5. 10. Ἰάδτῃ νοοδὈυ] πὶ 516 86 Π1Ὀ ΕΓ, 
πη 60 ἴδ] Πὰν. διρσηιῆσαῦ θηϊτη 10] 
ΘΟΥΒΌΠΩ ΟΘΉΠΤΩ νεβίρια ΡΕΡΞΘαΌ6η- 
τη. ἀπίβ ἀενάους ΘΧΟΙαΙΒ86. 8]1- 
4παοα νοσϑὈυ]ατη βαβριοαθαῦαν δῖο- 
Ῥβδπαβ, φαοπίαπι ἰουυθητ 5 [ἃ ΠΟΙ 

ἴτὰ Ζουππιβ οχ ΡΟ]ποα. βιιβρ δία Υ 
ῬΙῸ χειμάρρους ΟἰἸἶτη ΒΟΙΙρίτιη [π|588 
ἄλση. νάπας, εὖ Οοπτραγᾶΐ ΑΥ̓ΤῊ 
5: τὴ, ἈΘΙΙΔΝΕΝ. ΑὉτοὸ τΔ. 5ΘΗΝ. 
Νὰ ΤῆΪΠΠ8 ΟὈβοσσιη ΟΠ ΠΘΙΟΘΓῸ 
10, 7: ὅρμους, ἴπ α008 ἐμβάλλεσθαι 
τὰς ἅρκυς ΧοΠΟΡΠΟΙ ἰαδεῖ, τί Πὶς 
ἱστάναι ἀμφὶ δρόμους. ϑὃϑεα αἰταχη- 
418 γϑῃδίουιι πῇ ἔαϊ556 νἹαβίατ. 

6. τούτων δὲ] ΡΟ]]Ὸχ δα 8. 5 οἰϊαΐα 5 
διαδρομὰς, παράδρομα εἴ διαῤτ μαξα ΕΝ 
μος ἸΙοοο δχοειρβιῖ, παθ καταλειπέτω 
εὐ ἱστάτω δ᾽ ροβῖ λεπτὰς 6Χ ΞΘη ΘΠΓ186 οὗ 
ἀοοίγΙ Πα 6 ἔθ ΟΥ6 ΒῈΡΡΙΘΥΊ, 566 ΤΠ ΓΘΥῚ ΠῚ 
5601] 81. ΞΟῊΗΝ, Θμὶ βετιρϑβιῦ λεπτὰς 
[καταλειπέτω. ἱστάτω δ᾽] εἰς ὄρθρον. 

ἁρκυστάσιον) ῬΟΙ]]Χ 5, 232, ὁ τόπος. 
ἐν ᾧ ἵστανται, ἀρκυστάσιον. γερθὰ 
1ζα ΟἸΙπὶ ςοἸ]οοαΐα ἔαϊββα Ραΐο, αὐ ἵνα 
Ροβί ζητησίμων 5ΘαπΘΡοίΓ : Δ]Ο0 68) 
ΘΟΠΟΙΟ ΠΟῚ 58015 ἀροεῖθ Ἰπαϊοδίιγ. 
Τειηριιβ πρώιϊον ἢϊο δηΐθοθαϊῦ ᾿ρβατΩ 
ὄρθρον, αἰϊπου]τιπι: Ἰηΐτα 9, 17. 80 
ἕωθεν αἰδπρσειίαν. ΒΟῊΝ, 

ὁμοῦ} ΜΙάοίτ 6588 6 ρχορίηφιο, τι 
ΟΥτορ. ΞΡ ΠΣ: ὁ. 5.7. 5ΘῊΝΞ 

ἧττον 'κωλύει] Βείδγεπδυπι δα νεῦρα 
ἐὰν δὲ ἢ ἀπ᾿ ἀλλήλων πολὺ (τὰ ζητή- 
σιμα, ὕέεταο ἱπυεϑίϊσαπααε) καὶ τὸ ἀρκυ- 
στάσιον. Οδἴθσγιμα ποιούμενον ΤΩΔΙ]ΠΓῚ, 
ΘΠ ΒΙΠ ΟΊ Π817[|5 ὁ ἀρκυωρὸς εὖ ἱστάτω 
δηϊοοοαβοῦς. ΒΟΉΝ. Θαὶ ἴπ Αα4. 
αἀυθιϊαῦ 8ῃ τοοΐθ ζητήσιμα 510 ᾿πί61- 
Ῥτδίαϊιβ 46 Ὀ65Ώ15, ΠΟῚ, αὖ 8111, α6 
ἸοΟ]5. 

πρῷ]) δ΄. δα Ηϊξί. ΟΤ. 1,1, 30. 
ἀντέχηται] [εομΐσοπας γεσξ, Ὁ] 



294. ΟΥ̓ΝΕΟΈΤΙΟΙ 

σ Ἅ 3 , δ᾽ Ν ’ ΦΘΣΕΕΝ Ἁ Ἢ 
ὅπως ἂν ἐπαγόμεναι ἔχωσι τὸ σύντονον ἐπὶ δὲ ἄκρας 
5) Χ ΄ 3 7 δύ δ , 3 ΄ 
ἰσους τοὺς βρόχους ἐπιβαλλέτω καὶ ὁμοίως ἀντερειδέτω, 
» , 7 Ν , 9 Ν ν ! 

ἐπαίρων εἰς μέσον τὸν κεκρύφαλον. εἰς δὲ τὸν περίδρομον 
3 “ Χ ’ὔ ,ὔ « 2᾽ὕ ἿᾺ ψ, 

ἐναπτέτω λίθον μακρὸν καὶ μέγαν, ἵνα ἡ ἄρκυς, ὅταν ἔχῃ 
Ν χω Χ 3 ΄ : 7 Ν᾿ δ - Ν 

τὸν λαγῶ, μὴ ἀντιτείνῃ" στοιχιζέτω δὲ μακρᾶ, ὑψηλὰ, 
Ψ “Δ Ἁ «ε ἴω ΕῚ Ν σ΄ 9 ’ὔ Ἁ ς ᾽ὔ 

ὅπως ἂν μὴ ὑπερπηδᾷ' ἐν δὲ ταῖς ἰχνείαις μὴ ὑπερβαλ- 

Ὡ1Π1] οΟὈΞ  οΥΐ, 84 δηἰοοοαθηία τρίθ- 
ΤΟ 8. (δ τὴ ΓΙ 6 ΠῚ Βθομίμβ δὲ ροϑβί 
ἵνα Ροδιίατη ροβῦ πηγνύειν ἸηΒοΤαΐ Οὐτη 
Ζευπηῖϊο. ΘΟῊΝ. 

7. πηγνύειν] ΧΘΠΟΡΏΟΠ ΒΟΥ Ρ51558 
νου πηγνύναι. ΝΥ. 8Δα Ογτορ. ό, 
4.6. Νδιῃ οἴϊδπι 1η ᾿πΠηϊΐνο [8116 Γ6 
8016 ηΐ ΠΥ], νο]αῦ ΑΘΒΟὨ]Π15 Ρ. το, 40, 
ΠΟΏΏ1111 ἐπιδεικνύειν ΘΧΕΪΘηΐ68. 

ὑπτίας ] ΝΥ ΕἸ5.κιιι5 ᾿πἰογρυθίαϊαν πλα- 
γίας, Ἰηο]]ηδύαβ, νΕΓΒ 5. Ιθρόγθιῃ. Ρο]- 
Ἰὰχ 5.32: Καθίστανται δὲ αἱ σχαλίδες 
πλάγιαι, μᾶλλον εἰς ἀλλήλας προσνεύ- 
ουσαι. ὥρα Ρο]]ποῚ5 Ἰπ ου ρυθίδ Ομ Θ πὰ 
ΡΔΙΙΓΕΥ [Α]βᾶτη δ 86 σθῆβθο. ὕπτιαι δι ηΐ 
ΒΌΆΡΙηΔΘ, σπ86 ἀθιηατη δααιποῖο ἔπη6 
εὐϊσαηΐαγ. 5ΟΗΝ. 

ἴσους τοὺς βρόχους) ῬΆΥΘΒ. ΠΌΠΊΕΓΤΟ 
ΒΙΠΡῚ]158. ν ΑΙ ΠΠΡΟΠΙ ν6]16 ν]Ἱἀθίμγ. 
5ΟΗΝ. 

ὁμοίως ἀντερειδέτω] [ηΐτα το, 7, Ὁ] 
ἀοοού δα ἄργοβ ςο!] σᾶ τὰς ἄρκυς, ἴΐα 
{γα ιίαγ : ᾿Επιβάλλοντα τοὺς βρόχους 
ἐπὶ ἀποσχαλιδώματα τῆς ὕλης δικρᾶ" 
τῆς δὲ ἄρκυος αὐτῆς μακρὸν προήκοντα 
κόλπον ποιεῖν, ἀντηρίδας ἔνδοθεν ἕκα- 
τέρωθεν ὑφιστάντα κλῶνας εἴ οο. {701 
νυ] 685 ΡτῸ κεκρυφάλῳ ΤηθιΙηογδ} τῆς 
ἄρκυος κόλπον μακρὸν προήκοντα. 
Ρταθίοσθα ἱπᾶάθ ἀρρᾶιεῖ ἀντερείδειν 
6556. [Ὁ]ΟΙΓΘ οὖ ουθοίαπὶ ἴθηθσθ. [Ι͂ἢ 
ὁμοίως ἴογΐδ588 Ἰαΐθῦ 8]10 16 ν]Π11, οἵ 
ΧοΠορἤοη [ογίαββα Ἰοσπη Δη ΘΓ ΠΤ 
Εχίγα ψ6] 1᾿πίγα ΔΡροπθηπάδγατστη βισηιῇ- 
σαν. ΒΟΉΝ, 

κεκρύφαλον) ῬΟΙΙῸΧ 5, 21, τὴν ἄρ- 
κυος κοιλότητα Ἰηϊογρτοίδίιτ : κόλπον 
αἸχιῦ ΧοπΠορἤοη ἢ ΓΟΙῸ δα ἈΡΙῸΒ 60]- 
Ἰοςαΐο σδρίθπαᾶοβ. 50 ΗΝ. 

8. περίδρομον] ΕἼΠΘΠῚ ΡΘΙΙΘΙΌΓΙΩΗΙ 
ἸΏ 06]]Π1σοὺ, ΠΘ ΠῚ ἰθρῖιβ, 1Π 5: Πππὶ 8Π- 
συδβίατη ἄρκυος ἸποΙάθη8. ὈΙ486 1τη- 
Ρ]Ιοαῦ8, Βατητηδ ΨἹ Τί] 115 1ΠῚΡῈ]518, 
51Π11] ᾿πίθη δ. [ἃ ΔΡΘΙ 1πο] θη 5 ἴῃ 
ΘΌΠαΘΠ) 5Ιπατη καὶ ἑαυτὸν προωθῶν 
κατατείνει τῆς ἄρκυος τὸν περίδρομον 
ὃ. τὸ, ἴὸ. ΘΗΝ. . 
᾿στοιχιζέτω δὲ μακρὰ] Νῖοβ ποτηϊ- 

δν! σχαλίδας, Θο5486 Βίδίπογα ἱστά- 
ναι. ΪΝΠΕ πόνο νοσϑΌ.]ο Ουὐαγ στοι- 
χίζειν, απο ΙρΒὰπιὶ Το πὶ πονϑτη 1η6]|- 
οδύ ργδθοῖρι. δ εγθαμῃ ἀποίαπι οβί ἃ 
στοίχῳ, 416 πὶ ΠοΙηΙηδῖ 5. το, 1ἴἃ : Φυ- 
λαττέτω δὲ ἐκπεριιὼν (ὁ ἀρκυωρός)" 
ἐὰν δὲ ἐκκλίνῃ στοῖχος ἢ ἄρκυς, ἀνι- 
στάτω, ὉΌΪ ΤΘΟΠΙ Θπα5 νου : φιοαὶ 51 
ἰΐηιο5 αφοίζοϊις ἡμοτὶέ, δασόπα (ἡ ἄρκυς 
16ρ10) ἐοϊαίηγ. ὃ. 21, δϑί ᾿ζθγατη 
σημεῖον θέσθαι στοῖχον ἑαυτῷ, Ὁ] 
νϑηδίου ἴῃ νϑϑίϊσϑπ 15 [δ 15. Πα ΙΟ Τα 
γ186, 6 Ἰοῃρίιβ δρογγεῖ, Βατη ἃ 
στοίχῳ. Μιάείαν ἸρΊταΥ στοῖχος [1558 
Δ] 0π|5 δ πα ]απ6 σοηβριοααβ. 1)6 α88 
ἴῃ βίαίαθπαα ἄρκυν Παδογπῦ. ΡΟ]]ῸΧ 
ΒΤ Ρ]]ΟἸἴα αροῦ : Καλεῖται δὲ τῶν 
ἀρκύων ἡ στάσις στοιχισμὸς, στοῖχος. 
στόχος, στοχὰς, καὶ στοχασμός. ϑεᾶ 
[ἃ αἰβουίηθη σχαλίδων εἴ στοίχων 
πα]Π]ὰὰ ἀρρᾶγε. ΒΟΉΝ. Θἅ ν. 
δα ἰπ πᾶ. Πατγροογαίϊο ν. Περι- 
στοιχίζεται. κατὰ τὰς ἐκδρομὰς τῶν 
θηρίων, ὀρθὰ ξύλα ἱστᾶσιν, ἃ καλοῦσι 
στοίχους ἢ στόχους, καταπεταννύντες 

αὐτῶν δίκτυα, ἵν ἐὰν αὐτοὺς ἐκφύγῃ 
τὰ θηρία, τὰ δίκτυα ἐμπέσῃ, ὡς ὑποση- 
μαίνει ΞΙ. ἐν τῷ Κ. 

ὑπερβάλλεσθαι) Τ,ΘοποΪαν15. 1ηΐ6Υ- 
Ῥτοίαθαν πιογ αι Τη 6) ΡΟΉΕΥΘ. Θτδ6 
91 νϑύὰ δβδῦ Ἰῃτογργθίδίο, βεαὰὶ 4606- 
Ῥαΐ φιλόπονον μὲν, θηρατικὸν δέ. ϑδεά 
4ύδοτο φυϊὰ μος ρῥγαθοθρίππι 46 πΠ1- 
νοῦβα ἰδγδυαση νοϑ ρδίΟη 6. ΡΥ Ιηθδΐ 
δα ἀοείτίπαπι 46 τεῦϊθτι8. δίδίπθπα!5 
οἵ σο]οοδηαϊθὲ Ἠπουβαμθ ΘΗ]ΠῈ τὴν 
ἄρκυν 5ϊ᾽αύυϊ; ὑγαηϑὶῦ ἀοπθ Χοπο- 
Ρθοη δα δίκτυα εἴ ἐνόδια. Ἱτηρογίτη0 
ἸσΊυατ ἸοοΟ ᾿πίθυβθυιθ ΠΠΘΏΓΟ Θὺ ΡΓδΕ- 
σαρύπιῃ 46 νεβϑυρσδαίίοπθ. ἀπὸ ᾿τσΊῦαῦ 
τηούα 50 46 Ιοοὺ μᾶθο ρϑυοα 8 8116- 
Πὰπ οσοπραν!ῦ, δαῦ αἰεί αἰϊαα αμ]16, 
σοηποχύτη αὔτη ΟΟἸ]οσαύοπθ ἄρκυος. 
Εᾳυϊάεπα εχ ἰοοοὸ ΡΟ]]αοῖβ τηοχ αδ- 
ΤΟΏ60 ΒΌΒΡΙΘΟΥ ΟἸΠτη 108 ἴδγθ Βοῦρα τη 
Γαἶθ86 : Ἔν δὲ τοῖς διαστήμασι (ΠΘΤΩΡΘ 
τῶν ἀρκύων, ῬΊυτα5. δπὶπι Δα ἘΠΕ θΔΠ- 
11} δίκτυα μικρὰ παρεμβαλλέτω᾽ ἔστι 



ΕΑΓ φφῦ 

᾿ ΒΕ Ν ἊΝ ἈΝ 7 Ἁ Ν 

λεσθαι ἐστι γὰρ θηρατικὸν μεν φιλόπονον δὲ τὸ ἐκ παν- 
Ε 7, “- 7 Ἁ λ , ’ὔ » 

Ὁ τὸς τρόπου ἑλεῖν ταχύ. τὰ δὲ δίκτυα τεινέτω ἐν ἀπέδοις, 
9 ’ὔ Ἅ Ἀ 5 ΡΝ 9. Χ ε Ἀ Ν 5 ΄σι σι 

ἐμβαλλέτω δὲ τὰ ἐνόδια εἰς τὰς ὁδοὺς, καὶ ἐκ τῶν τριμμῶν 
᾽ν ,’ 7, Ν ΄ 5 Χ 

εἰς τὰ συμφέροντα, καθάπτων τοὺς περιδρομους ἐπὶ τὴν 
Ξ κ 7 ͵΄ , Χ 

γῆν, τὰ ἀκρωλένια συνάγων, πηγνύων τὰς σχαλίδας με- 
Ἁ σ΄ ͵ 5 Ν 5) » Ώ 7 Χ 5 “ 

ταξὺ τῶν σαρδονίων, ἐπὶ ἄκρας ἐπιβάλλων τοὺς ἐπιδρο- 

γὰρ εἴ οοΐ. νοὶ] ὑπερεμβαλλέτω. διάΘ 
ΤΟΧ αἸοοπᾶα. ΘΌΝΝ. 

φιλόπονον] Ηϊο, αὖ 8. τό, φιλοπό- 
νως, ΟἸοιυΥ 66 οὐτϑιι σοηῃίοπίο, πΐ 
αἰχὶ δα ΗἸρρδτοῆ. 7, 5. 

᾿ς 0. ἀπέδοις Εἰς οἵ 1ηἴτἃ ΤΟ, 9. Ι΄ ΘΙ 
Ε886 αο0α ἐπιπέδοις οβίθπαιϊηΐ οχ- 
ΘΠΊΡ]ὰ δα 68. Ξίθρῃ. οἰϊαΐδ. 

συμφέροντα] δ εἰΞκίτι8 νεῦθα [ίᾶ 
7απροηάα ἐβηϑβεῖ, καὶ εἰς τὰ ἐκ τῶν 
τριμμῶν συμφέροντα, ἱπίετργείαίτιβ, εὖ 
1η Ἰοσᾶ, 4186 6Χχ 8δη ἸΙΒΌΟΥΙ 18. ΒΘΙΆΙ5 
(86. ὈΙνΙΟ) οοοιίηΐ (πῃ ΨΊΔΠῚ [Δ[ΙΟΓΕΘΙ). 
ΘΡα τριμμοὶ πΟΏ ϑ5ιηΐ ϑοηιέαο, αὖ 
Δηΐοα ἀθιπομδίγαυ]. (ἸΆΤῈ Δ]|1167 1ο- 
ΟΌΠῚ ᾿Πίογρυοίαυὶ ορογίο. αυϊάθπη 
ἮπηΟ Ἰοστιπ Ἰδοι ΠΟΘ ΠῚ 6586 ΒῈΒΡΊΟΟΥ 
ΕΧ ΒΟΙΘΘ 5, 25. Ὁ0Ὶ ροβί 1118, γευθὰ, 
αυδθ ϑᾶρτα δα 85. 5, ΔΡροβιϊ, ροβί 
παράδρομα Ἰΐία ρμετρὶῦ : ̓Εχέτω δὲ καὶ 
ἄλλα μικρὰ δίκτυα, εἰ καὶ τὰ διαστή- 
ματα προσαποφράξαι δέοι. ταῦτα δὲ 
τὰ δίκτυα τῶν κυνηγετῶν τινες ἐμβό- 
λια κεκλήκασιν, ὥσπερ ἐμβαλλόμενα 
τῇ τῶν προτέρων στάσει. Βΐαες ἐμ- 
βόλια ΒΌΒΡΙΟΟΥ ΘΧοα 1586 1ἢ ἰοθο Χε- 
ΠΟΡΠΟΠΙΒ 5. 8, ὍἘΡῚ ἴῃ νοτθ 15 ἰχνείαις 
μὴ ὑπερβάλλεσθαι νεβίϊσια το]ηπᾶ 
νευθοσατη δίκτυα μικρὰ ὑπερεμβαλ- 
λέτω ΔΟΠΟΒΟΟΥΘ τῊ1}1 νἱᾶθοσ. [90]60 
ῬοΙ]]ποθ τ, 4] ἄρκυς ποπ ὑΡιαπ6 41]1- 
ΘΘθηΐεῦ ἃ δικτύοις αἸβίηχὶΐ, πιδπ| ἐμ- 
βολίων ποῃ δοοσιγδίϊαβ ἀ6 ἢ Π11556. 56α 
Οοἴπι δίκτυα μικρὰ νοσοηΐιν οἵ δα πα- 
ράδρομα ΟὈδίτιιθηα8α. Δα ΠΡΟΤῚ αἸοδη- 
{πΓ, Δρραγοῖῦ Ῥδυθ ποθ ΘΠ 0114 84 
δίκτυα Ῥτορτὶθ ἡϊοία, οὐ αυϊάθτη ρο- 
πὰ ΠΠπᾶ, ααοα ἐνόδιον αἸοϊπ. Χε- 
ΠΟΡΏΟΩ ΘΠτῇ παράδρομα οὔτ τη6η- 
ἔοπα ἐνοδίων ΠοΙηΙπαν. Νύπο 1ρῚ- 
[1 ΘΘη8560 ψΕΓΡδ 11]ἃ. ἐν δὲ ταῖς ἰχνεί- 
αἱς---ταχὺ, 16 Π0 ἸΟσΟ ροβιίβ οὖ οου- 
ταρίϑ. Τοίθσθπαα ἤτιο 6556 οὖ ΒΟΥ Πἃ 
ἃπία παράδρομα συμφράττων, ἴΐδ ἴετα : 
Ἔν δὲ τοῖς διαστήμασι δίκτυα μικρὰ 
ὑπερεμβαλλέτω τὰ παράδρομα συμ- 
φράττων᾽ ἔστι γὰρ---ταχύ. ϑ'εα φΡ]υγϑ 
δαηΐ ἴῃ ἰοΐο ἢος ἸοοΟ νἱίοβα οἵ α18- 

Ἰοσαΐβ, αὖ} βίδυτη νἹ ΔΘ  πγι5. 5ΟΌΗΝ,. 
καθάπτων---ἐπὶ τὴν γῆν] Ἰϑεαποίοβ 

ΡῬΟΙΙΟΥΟΙΩΟΒ ἴῃ ἴθιτα ΡΆΧΙ]]Ὸ ἹΠΗ͂ΧΟ 
ἤγπηθῦ. 5ΌΗΝ, 

τὰ ἀκρωλένια συνάγων] Ἐὶχ Ποο Ιοσο 
ΤΠΡΙΓΏ1Β Πῦ τηϑη!θβίττη ἀκρωλένια ΠΟῚ 
6556 ΒΕΓΠΗΠΠΔΠΙ ΟΥ̓ΔΙῚ ΓΘΕΠ1Π, 5866 οχίγο- 
ΤΩ ΠῚ α11851 δ΄δτη, ἤΤΙΘΠ,, ὉὉῚ ΘΟὨἾΠο- 
{15 ΠηΙθτιΒ Ππιχία βἰδηί απ) τούτη 1η- 

ἰθύν} 8 Πρ ὨἴοΥ οἸδιιἀπξαγ, π6 ἔργα 
ῬΕΓ δὰ δνδᾶάδί. ἤος εβί συνάγειν τὰ 
ἀκρωλένια, ηποα ἢὺ ἀδπηιπὶ ἢνπηαίο 
ἴῃ ἴθυστα φϑυαροιπο. [ἰΐα οοηνθηῖ 
“ΠΘΙΙΒΕ διασπάσαι τὰ ἀκρωλένια, 
ἀπε σον ρμόϑαϊ ἃ ὁ: 2, ὕ. 
5ΟῊΝ 

πηγνύων] Ν. δα 55 Ὡς 

σαρδονίων] )6ὲ ααιρι8 ῬΟΙῸχ 5, 
31: Τούτοις δὲ (ἀπ Ὀτατη δικτύοις 8Π 
ἐνοδίοις) καὶ σαρδόνες προσπλέκον- 
ται, ὅπερ ἐστὶν ὥα τοῦ δικτύου μετὰ 
τὸν τελευταῖον “βρόχον, ἀνέχουσα τὸ 

δίκτυον, οὗ ὑπερ ἦν ὁ π περίδρομος ἢ ἐπί- 
δρομος ταῖς σχαλίσι κατὰ τὸ δίκρουν 
ἔπεστι. ἔεβγοθῖτ8 : Σαρδόνες, ἐν Κυ- 
νηγετικῷ μέρη τινὰ δικτύων δηλοῦνται. 
ὉΠῸῸ6 ΠΟ ΘΠ ΠΠ15 ρα ΧοΠΟΡΠοΠ- 
[ει σαρδόνων ΒΟΥ ΘΠ ΌΤῚ 6586. 5Έ501- 
σαθαίον. Εἰηῤγιαβ τοί ΟΝ ΕἸ Κιτ|5, 
ΟΥαην τοίϊδ Ζεοιπῖαβ ᾿πίουρτείδίασ. 
ῬΟΙχ ἅπτὴ ὥὦαν, τΤοῦϊβ ΟΥ̓ΔΠῚ, πο γ- 
Ῥτοίδίασ, 51π|1} προσπλέκεσθαι αἱἰξ, 
ΟἼΔΒΙ ἸΠΒ[ΔΓ μαστῶν ἴπ τΤοίθτι5 8115 
6ΘΧ πο ρΡ]θχὶ 8610] βιηῦ. 851 οὐὰ 1088 
Ἰηφο}]Πσδίαγ, ἰοῦππι τοῖθ ΔΓ 1618, ΓσΩ 
Βοί!8 προσβάλλεται, ἀαΠϑτη προσπλέ- 
κεται ἀἸοοπάπτη [π15586 νἱἀθῖαγ. 8566 
ΤΩΘΟΙ]15 ν 6] δα τι615 ν6] μαστοῖς 510}116 
ααϊα ἔα15886 τὰς σαρδόνας νε] σαρδόνια, 
Ἰοὺ ΘΟΠΠΟΘΡΘ 6χ νου ]8 πηγνύων τὰς 
σχαλίδας μεταξὺ τῶν σαρδονίων. Νίιῃ 
Βρδίϊα. πον σαρδόνας ᾿ἰηἰοη]θοΐα ΟΥᾺΘ 
ΒδίθηΑ Ὀδηΐ {πγο86, σαρδόνες ἸηβίδΥ 
μαστῶν ναὶ τηδοιίδυτπὶ {τα]θοῦ 1 ἢ 
ΘΡΙαΤΟτητΠ σογοαηΐ, ΙρΡ8586 οχ ἔστοα 
ΒΌΒΡΘΗΒΑΘ ΟῸΠῚ ΘΡΙσἀτΌτηΟ, ἴΐα πὶ ΠΟ 
ῬΘΙ 088 {π͵ΓΟΘΥ ΠῚ ΟἸΒΟΙΊΓΩΙΠ8. [ΥὙ8Π81- 
τοί ΒΌΡΕΙΙΟΥ. Ηΐπο σΘΏ560 ροξίγμα 
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Ν ζ ’ 7 Ἀν κι 

το μους καὶ παράδρομα συμφράττων. φυλαττέτω δὲ ἐκπε- 

11 

12 

13 

14 

ΣΑῖΣ Σ 5.Ν 9 “ - Ὰ οἷ 5 ΄ Η Ὡς 

ριιὼν᾽ ἐὰν δὲ ἐκκλίνῃ στοῖχος ἢ ἄρκυς, ἀνιστάτω" διωκο- 
ΔΉ Ν “5 κ “ , δ 7 

μενον δὲ τὸν λαγῶ εἰς τὰς ἄρκυς εἰς τὸ πρόσθεν προϊέσθω, 
καὶ ἐπιθέων “μὲν ἐκβοάτω" ἐμπεπτωκῦτος δὲ τὴν ὀργὴν τῶν 
κυνῶν παυέτω, μὴ ἁπτόμενος ἀλλὰ παραμυθούμενος" καὶ 
δηλόύτω τῷ κυνηγέτῃ ὅτι ἑάλωκεν ἀναβοήσας ἢ ὅτι 

“ ἈΝ 72 72 δ Ψ“ 3 οὐ ΩΝ 

παραδεδράμηκε παρὰ τάδε ἢ τάδε ἢ ὅτι οὐχ ἑόρακεν ἢ 
οὗ κατεῖδε. 

ΧΝ Ἁ ’ 57 3 ’ὔ 9 7 3 Ἁ 

Τὸν δὲ κυνηγέτην ἔχοντα ἐξιέναι ημελημένην ἐλαφρὰν 
9 “," ἐν Ν 7 «ς ΙΝ 

ἐσθῆτα ἐπὶ το κυνηγέσιον καὶ ὑπόδεσιν, ἐν δὲ τῇ χειρὶ ῥό- 
παλον, τὸν δὲ ἀρκυωρὸν ἕπεσθαι: πρὸς δὲ τὸ κυνηγέσιον 
σιγῇ προσιέναι, ἵνα μὴ ὃ λαγῶς, ἐάν που ἢ πλησίον, 
( “ 3 ’ὔ “-“ “ ’ “ Ν 

ὑποκινῇ ἀκούων τῆς φωνῆς. δήσαντα δ᾽ ἐκ τῆς ὕλης τὰς 
ὔ ε Χ 7) Ἃ 2, 5 « ’ὔ Ν 

κύνας ἑκάστην χωρὶς, ὅπως ἂν εὔλυτοι ὦσιν, ἱστάναι τὰς 
4 Ν ,ἷ , Ν Ἀ “δον ἊΝ Ἂ 

ἄρκυς καὶ τὰ δίκτυα, ὡς εἴρηται. μετὰ δὲ τοῦτο τὸν μὲν 
ς Χ 53 3 ΄“- 3... ΠΝ Ν Ἁ 7 ΨΟΣ 

ἀρκυωρὸν εἶναι ἐν φυλακῇ" αὐτὸν δὲ τὰς κύνας λαβόντα 
,ὔὕ Χ Ν Ν ἴων 7] 9 ’ὔ 

ἰέναι πρὸς τὴν ὑπαγωγὴν τοῦ κυνηγεσίου. καὶ εὐξάμενον 
τῷ ᾿Απόλλωνι καὶ τῇ ̓Αρτέμιδι τῇ ̓ Αγροτέρᾳ μεταδοῦναι 
τῆς θήρας λῦσαι μίαν κύνα ἥτις ἂν ἡ σοφωτάτη ἰ ἰχνεύειν, 
ἐὰν μὲν ἡ χειμὼν, ἅμ᾽ ἡλίῳ ἀνέχοντι, ἐὰν δὲ θέρος, πρὸ 
«ς ’ὔ Ν Ἁ 5ὕ, “ Ν 7 3 Ν ἌΡ, 

ἡμέρας" τὰς δὲ ἄλλας ὥρας μεταξὺ τούτου. ἐπειδὰν δὲ ἢ 

το. δὲ] οι. ΠΥ. ἅρκυς Ὀϊ5 Α. οἵ 1ηΐγα 11. 
ἀλλὰ παραμυθούμενος οἵη. Δ. οἵ ΒΌΡΡΙΘΕ] ἸῺ ΤΉΔΤΡ.. 
οὗ Ζειηῖα5. ΓΛΌΤῚ οὐ. 11. ἔν τε χειρὶ Δ. 

ἁρκύωρον, ὈΔΥΪΘΙΘ.Θ 12. 
ἑόρακεν] ΤΛΌΥῚ ἑώρακεν. 

ἐν δὲ τῇ χειρὶ δ.1,.Κν. 12. δή- 
σαντα Α. δήσαντες Β.],. δήσαντος Ν. 
18. εὐξάμενον (ὑΔ5[8]10. 
τούτου] τούτων Ὦ. 

ῬΟ]ΠΟΙ5. γσοῦθα τηϑηϊοβίο Υ]ΓΙο88 τί 
ΠΟΥΤΙΡῚ ἀθθογο: ᾿Ανέχουσα τὸ δίκτυον, 
ὑπὲρ ἧς ὁ περίδρομος ἢ ἐπίδρομος--- 
ἔπεστι. ἿΝΕ 

1ο. ἐκκλίνῃ] ἐγκλίνῃ ϑίυγσιαβ. Ἰῃ 
Τοχῖοο ν. ᾿Εκκλίνω. 
ἢ ἄρκυς] ΤιΘοΠΙΟΘΠΠ5 νου, ΔΌ16η5- 

416 σϑαϊαβ οὈβοσνθῖ. Θαοαϑι 11Π|68 
ἀἰβο ιν 5. ΓαΘυ 1, βαρθηξ [Ο]]αύπιγ. [)6 
στοίχῳ αἰϊεΐυτη δα 6, 8. ΞΟΗΝ. 

ἑάλωκεν Οοτηραῖᾶ 5.24. ὅΟΗΝ, 
11. καὶ ὑπόδεσιν] (ὑὑτη Π1Π1] 144 6- 

ἴὰγ, 4πὸ ΟΆ]661 παίαγα ἀθῇἤπηπϊαῖαγ, γ6- 
Ρείθπαιτη οθη860 ἤμελημένην. ῬΟΙ]]ῸΧ 
ἘΣ 1: ΔΟΟυΤΑΙΠ5. Ροβαυϊ: ὑποδήματα 
κοῖλα, ἐς μέσην τὴν κνήμην ἀνήκοντα, 
δεσμῷ ἀκριβεῖ περιεσταλμένα. ΒΟΉΝ. 

ΤΔΌΥ] εὐξάμενοι. 
14. δὲ οἵα. ΑΟὟ. δα α! τηΔΓρῸ Α. 

ὦσιν, ἱστάναι) ΓᾺΡ] ὦ ὦσι, συνιστάναι. 
ἀνέχοντι]) ἀνίσχοντι ΤΩΔΓΡῸ Υ. 

12. τὴν ὑπαγωγὴν]͵ ΝΥ ΘΙ5Κ1πι5 Ἰη06Γ- 
ΡΙοίδίαν δα ἸΘρογθβ 6811146 ᾿παππσθ Π05 
γ6] 84 τοίϊα Ῥσυόρβὶ]θπ605, ΘΟΠΊΡΒΥΘΠ5 
1Ο, 4. Ὁ] δι: Πρῶτον μὲν οὖν "χρὴ 
ἐλθόντα, οὗ ἂν οἴωνται εἶναι, ὑπάγειν 
τὸ κυνηγέσιον. [ΘΟὨΙΟΘΠΊΙΒ, δ 58 |{π|8 
1Π0Πδσίηοιη βαθοαῖ. ΘΗΝ, 

ἱστάναι] Ηος Ρούϊα8 ααδγη συνιστά- 
ναι Ῥοϑοθηΐ ἑστάναι ύ, 2, ἱστάτω 6, 5, 
ΟΠ ΠΠΙΠΊ] 16. ΒΟΙΙΡΙΟΥΙΠη. 1588. Νδο 
ΡῬοηΪϊΌ δος οοτπηροβιδατῃ ΡΟ]]ὰχ 5, 96. 

12. ἀνέχοντι͵ Εἰαάοπι γα!θΐαβ αἴι886 
δ]. Απαῦ. 2,1. 3, αὐ 101 ααοαὰθ ῥγᾶ6- 
βίαγθ νυἱἀθαίιν ἀνέ ἔχοντί. Ἐπιθ1]Ὲ85 ἀρυά 
Αἴμδη.1, Ρρ.8 Ο: Ἕωθεν εὐθὺς ἡλίου 
ἀνέχοντος. 
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ὔ λ Ἂς δ ἣν ἐ θὲ 3 “ Ω λλ 7 Η 

κύων λάβῃ τὸ ἴχνος ορθον ἐκ τῶν ἐπηλλαγμένων, παρα- 
“ Ἄν σ, τ ᾽ λ ζοδ- τς : 

λῦσαι καὶ ἑτέραν περαινομένου δὲ τοῦ ἴχνους διαλιπόντα 
Χ Χ Ν Ν 2᾽ 5 “ Χ , ΝΟ ἊΣ 

μὴ πολυ καὶ τας ἄλλας ἀφιέναι κατὰ μίαν, καὶ ἐπεσθαι 
Χ 5 7 3 ἐν 4 κ Χ 

μὴ ἐγκείμενον, ὀνομαστὶ ἑκάστην προσαγορεύοντα, μὴ 
ἌΣ ΤΟ Χ ΄ Χ “- “- ε "ΕΝ 

: πολλα, ἵνα μὴ παροξύνωνται πρὸ τοῦ καιροῦ. αἱ δ᾽ ὑπὸ 
χαρᾶς καὶ μένους προΐασιν ἐξίλλουσαι τὰ ἴχνη, ὡς πέφυκε, 
διπλᾶ, τριπλᾶ, προφορούμεναι παρὰ τὰ αὐτὰ, διὰ τῶν 

αὐτῶν, ἐπηλλαγμένα, περιφερῆ, ὀρθὰ, καμπύλα, πυκνὰ, 
Ν ’ 27 Χ “ Ν ΄σ 

μαναὰ, γνώριμα, ἄγνωστα, ἑαυτὰς παραθέουσαι, ταχὺ ταῖς 
5 ΄- » Ἁ 53 ’ 

οὐραῖς διασείουσαι, καὶ ἐπικλίνουσαι τὰ ὦτα, καὶ ἀστρα- 
“» 2, 5 Ν Ἃ Χ “ 2) τό πτουσαι τοῖς ὀμμασιν. ἐπειδὰν δὲ περὶ τὸν λαγῶ ὦσι, 

΄σι' 74 “ 3 Ἁ ΄- σ΄ δ ᾿4 

δῆλον ποιήσουσι τῷ κυνηγέτη σὺν ταῖς οὐραῖς τὰ σώματα 
Φ 7 ΄- 7 

ὅλα συνεπικραδαίνουσαι, πολεμικῶς ἐπιφερόμεναι, φιλο- 
, ’ὔὕ 7 7, ΑΙ 

νίκως παραθέουσαι, συντρέχουσαι φιλοπόνως, συνιστα- 
ἊΝ γᾷ ’ 7 ΄-“ 

μεναι ταχὺ, διιστάμεναι, πάλιν ἐπιφερόμεναι" τελευτῶσαι 
Ἂς ὦ 7 ΝἬ Ν 5 Χ ΄ “ ΄ 

δὲ ἀφίξονται πρὸς τὴν εὐνὴν τοῦ λαγῶ, καὶ ἐπιδραμοῦνται 

14. ὀρθὸν ΘοΠηρΙάο 8. 
μένων, 586 ε ΠηΔΓΡῸ Α. 
γρ. ἐξιλάουσαι ἢ ἐξιλοῦσαι ταᾶτρὸ ἃ. 
ΙηΔΥρο Α. διὰ Α. εὖ οδἴοτϊ. 
πύλα, πυκνὰ Ν. Τ,ΘΟΠΙΟΘΠΤΙ5. 
ποιήσωσι Α.Β.1Υ͂. 
ΟΤΏ. ΑΔ... ΒΌΡΡΙ]ΘΠΒ 1 ΤΠΔΓΡ'. 

14. ὀρθὸν ΒΟΥΙΡΒΙ ΡΙῸ ὄρθιον. ΜΙαΘ 
86 5. τῷ. ΘΟῊΝ 

περαινομένου τοῦ ἴχνους) 445 ἐΐέ86 
ρεγϑῖβέ ἐη, ἐδ ἐγαὶϊΐ Β]απῖαβ. ΘΗΝ, 

15. ἐξίλλουσαι) ὐαοχ σοΟΠΠρδΓαί8 
ΔῸ Ηετηβίογμαϑιο δα ΤΊμηδοὶ (.]088. 
Ῥ.- 72. μαθερδΐ ἐξίλλουσαι, ε]ΐετ ἐξι- 
λάνυσαι ῬῖῸ ἐξελιννῦσαι, τιῊὸΞ νἀ εῦθΓ 
ὙΠῸ ΘΡΥΘΡῚΟ. ΑΥΤΙΔΠΤΙΒ 25, 2: Κύνα 
δὲ ἄλλην γενναίαν ἐφιέναι ὕστερον, ὡς 
μὴ ἐπὶ πολὺ κακοπαθῆσαι τὴν σκύλακα, 
μηδὲ ἀπαγορεῦσαι ὑπὸ καμάτου" ἡ δὲ 
θαμινὰ καὶ εὐμαρῶς “ἐξελίσσουσα τὸν 
λαγὼ παραδώσει τῇ σκύλακι. [06 
βοτιρίατα ἐξίλλουσαι πο ογαΐῦ ἀα01- 
ἰδηάππη, 46 αυδ τη] γιτὶ ἀοοί] δα 
ΓΙτηδθῖιση. 1)6 1ρ80 ἰβρούβ Αὐυίδηῃτιβ 
25. ὃ: ὋὉ δ᾽ ἐξελίξας εὐμαρῶς παρα- 
μείψει, οἵ «6. τ8, 5, ἐξελίξας τὸν δρόμον. 
5ΟΗΝ. Ν. δὰ ᾳ. το, 7. ᾿Εξιλάνυ- 
σαι δυΐθοτη ΡὈδυο δἴαιθ ἐξίλλουσαι 
Ἡρτηβίουῃ. ἀαχὶῦ ὃχ τηδυρὶπθ δίθ- 
ΡΠ], Ὁ] ἐξιλάουσαι, ποι απο ἴρ86 
Ροβυϊ, ἐξιλάνουσαι, ὉΠ46 Ποντ Πηχὶΐ 

101] ὄρθιον. 
15. προΐασιν] [ΔὈΤῚ προϊᾶσιν. 

ἐξίλουσαι Β.1.. 
ὀρθὰ Τ,ΘΟΠΟ]ΆνΙμ5. 

πυκνὰ, καμπύλα Α.Β.ἴ,. 
φιλονίκως] ἔΔΌΥΙ φιλονείκως. 

ἐπηλλαγμένων ΓᾺΡΥῚ ἀπηλλαγ- 
ἐξίλλουσαι] 

ἐξέλουσαι Υ. παρὰ 
ΤΑΌτῚ ὄρθια. καμ- 
τό. ποιήσουσι Φππ|1Πᾶ. 

φ.---ἐπιφερόμεναι 

νοσϑ ]ππὴ Π1}1]}1 ἐξελινῦσαι. 
προφορούμεναι] ΑΥἸΒίορΠδΠ68 ἄν. 4 

ἔΑλλλως τὴν ὁδὸν προφορεῖσθαι αἰΧΙΐ, 
ὉΠΡῚ ΒΟ ΠΟ], δεῦρο κἀκεῖσε πορευόμενοι 
εἰς τἀναντία. προφορεῖσθαι γὰρ λέγε- 
ται τὸ παραφέρειν δεῦρο κἀκεῖσε τὸν 
στήμονᾶ τοῖς διαζομένοις. ἨΟΒΥ ΟΠ ΙτΙ8, 
προφορεῖσθαι, τὸ ταῖς διαζομέναις τὸν 
στήμονα παραδιδόναι. ῬΟΙΠῸΧ 7, 22, 
παι ΑτΠοΙθ. αἸΟΙ αἱΐ ῥτῸ διά- 
ζεσθαι. ΒΟΗΝ. 

παρὰ τὰ αὐτὰ] Οοηΐ. 5: 20. Ατὐτίδη. 

20,2. 50ΗΝ. 
ὀρθὰ ΤιβΘοποίανιτιβ ΡΓῸ ὄρθια: 

ἕπτ 5. 7. ΘΗΝ. 
διασείουσαι) (οηΐ. αἸοία 8 α. 23, 4 

5ΟΗΝ. 
τί συνεπικραδαίνουσαι} ῬΟΙΙαχ ξ. 

ότι : Κἂν ἐγγὺς ἢ τῆς ἀνευρέσεως, ὑπο- 
σημαίνειν, κατανεύειν, ὑποδηλοῦν, δια- 
δηλοῦν ---τῇ λαμπρότητι τῶν ὀφθαλμῶν 
-- ΤῊ στάσει τῶν ὦτων, τῷ σεισμῷ τῆς 
οὐρᾶς, τῷ τὸ σῶμα πᾶν ἐπικραδαίνειν. 
5ΟΗΝ. 

Τρο- 

Θ 2 
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17 ἐπ᾿ αὐτόν. ὁ ὃ ἐξαίφνης ἀνάξας ἐφ᾽ αὑτὸν ὑλαγμὸν 
ποιήσει τῶν κυνῶν καὶ κλαγγὴν “φεύγων. ἐμβοώντων δὲ 
αὐτῷ διωκομένῳ, ἰ ἰὼ κύνες, ἰὼ κύνες, σοφῶς γε ὦ κύνες, 
τος γε ὦ κύνες. καὶ κυνοδρομεῖν περιελίξαντα ὃ ἀμπέ- 

χεται περὶ τὴν χεῖρα καὶ τὸ ῥύπαλον ἀναλαβόντα κατὰ τὸν 
18 λαγῶ, καὶ μὴ ὑπαντᾶν" ἄπορον γάρ. ὁ δὲ ὑποχωρῶν ταχὺ 

ἐκλείπων τὴν ὄψιν πάλιν περιβάλλει ὅθεν εὑρίσκεται ἐπὶ 
τὸ πολύ. ἀναβοᾶν δ᾽ ἐκεῖνον μὲν, αὐτῷ παῖς, αὐτῷ παῖς, 
παὶ δὴ), παῖ δή: ὁ δὲ ἐαν τε ἑαλωκὼς ἢ ἐάν τε μὴ δηλούτω. 
καὶ ἐὰν μὲν ἑαλωκὼς ἢ ἐν τῷ πρώτῳ δρόμῳ, ἀνακαλεσά- 
μενον τὰς κύνας ζγτεῖν Ἄν. δὲ μὴ; κυνοδρομεῖν ὡς 

19 τάχιστα καὶ μὴ ἀφιέναι, ἀλλ᾽ ἐκπερᾶν φιλοπόνως. καὶ 

ἐὰν πάλιν ἀπαντῶσι διώκουσαι αὐτὸν, ἀναβοᾶν, εὖ γε εὖ 
γε ὦ κύνες, ἕπεσθε ὦ κύνες" ἐὰν δὲ πολὺ προειληφυῖαι 
ὦσι καὶ μὴ οἷός τ᾽ ἢ κυνοδρομῶν ἐπιγίγνεσθαι αὐταῖς, 
ἀλλὰ διημαρτηκὼς ἢ τῶν δρόμων, ἢ καὶ πλησίον που 

φοιτώσας ἢ ἐπιβοώσας ἢ ἐχομένας τῶν ἰχνῶν μὴ δύνηται. 
ἰδεῖν, πυνθάνεσθαι παραθέοντα ἅμα ὅτῳ ἂν προσπελάζῃ 

17. ἀνάξας] ΤΑΌτῚ ἀναΐξας. ἰὼ] ἰῷ Ἰ10τι Ὀ15. κύνες] κακὸς Α.Β..1,. 
Κὰς ΤΠΔΥρΡῸ Α. κακῶς ν.. ΒΘ ΤηΔΙΡῸ κακός. σοφῶς] [Δ0τ] σαφῶς γε 
δὲ Β. Υ. τῶ, γεῶ κύνες] οἵα. ΒΒ. Ν. ἄπορον] ἀ ἀπόρως Β. Ὶ 
τ8. τὸ πολὺ] πολὺ Β. ἐκεῖνον Πμθοῦο ΟἸαντι5. ΤΑΡν] κοινόν. αὐτῷ ᾿ 

παῖς αἰζοτατη Δ. ΒΒ. 1η τηᾶτρ. Βιιρρίεῦ Α. ἁ τῷ παῖς ἷ,.. ἃ τῷ παῖς Υ΄. ἀνα- ᾿ 
καλεσάμενον ΘΕΏΠοΙάθταβΒ. [01] ἀνακαλεσάμενος. 10. ἕπεσθε) ἕπεσθαι ᾿. 

ἱ ἢ ταᾶτρο Α. ἦν Α. εὖ ςεἴθγ]. 

1 τὼ κύνες] κακῶς ααππὶ Εὖ ΡΕΥ͂ 56 
ἱπθρίπμη νἱάθαῖαν οἱ οχίριια πἰξαίιτ 
ἀπῖὰβ Ὗ΄. Πα 6, Ῥτδθία]} αποα ͵δπα οἸἸτα 
ῬοΟΒβιιθύδπΊ κύνες. 

σαφῶς] σοφῶς Οοητσ. (ἀΘβῃθγαΒ, αὐ 
2). 5 Φδῖ; τὰς σοφὰς, 6. 15, ἥτις ἂν ἡ 
σοφωτάτη ἰχνεΐειν. 

κυνοδρομεῖν)] ῬΟΙΙῸΧ 5. 1Ο, διώκειν, 
μεταθεῖν, κυνοδρομεῖν, ἐφέπεσθαι κατὰ 
πόδας, τι Βγποηγσηᾶ ροβαϊς. [ἰάθη 
5. ὅρ, κυνοδρομεῖν Παδεί, εἴ 5. 78, οἵ 
85, σΟΙΠΙΠ ΘΙ ΟΥγανῦ, εὐ ΧοποΟρἤομ ἴῃ 
Οὐοηνγινιο δα μιραῖ νογῦαιη. ΒΌΗΝ, 

περιελίξαντα] ῬΟΙΙῸχ 5, τ8: Τὴν 
χλαμύδα δεῖ τῇ λαιᾷ χειρὶ περιελίτ- 
τειν, ὁπότε μεταθέοι τὰ θηρία ἢ προσ- 
μάχοιτο τοῖς θηρίοις. ΞΟΗΝ, 

κατὰ τὸν λαγὼ] Ροϑῖ ἸΒΡΟΙΕΠΊ, ΘΟ 
ΟὈΨΙΔΙΏ [ΤῈ ΟΟΠΓΘ ΗΓ. ΘΟ 65 ἄπορον 
ΓΑ οΠΙσθησ8Β νουῦϊς ρεγιοιοϑδιην Θη1ηι, 
θὲ. ϑίθρμδηιβ, φμοηέαπι Τα ΟἸἸ Π οι-- 

αὐταῖς] αὐτοῖς ΒΥ. 

ἑαίοην αἴἴεογαί. [)ινογβτη οϑῦ ργδθ- 
σορίστη Αυτῖδηὶ 25, ὃ. ΘΗΝ, 

τ8. περιβάλλει] ΟἸτου τη Πδοίθ 8 οατ- 
ΒΌΙΩ 60 Τοαϊζ, Πα 6. ΡΥ] αΠ ΤΘροσίτιΒ 
ἔαρθγαῦ. Οοηΐ. δα 5, 29, ἀϊοία. ΞΌΗΝ. 

αὐτῷ παῖς) ἱπορίστη {Ππα ποῖ 50- 
Ἰὰπὶ δἰΐοσο Ἰοοο, δ] Ἶ8πὶ ϑίερηδῃο 
Βαβρθούπιη [Ὁ|Ὲ ργορίο βουιρίαγδπι 

«ππηθηδθ ἅτω, ΡΥΟΠΟΙΊθη αὐτῷ παπᾶ 
ἀαθ16 σοτταρύαπμη ὃχ ᾿πηρογδῦνο α80- 
Ρίαια, νους ἴτω, σαὶ] ΘΟηνΘΠΙ οὐϊδτη 
ΠΟΙΩΙδύϊνιιθ παῖς, 1ρ86 αποααθ. 8]10- 
αὶ οπὶ ΒΘ] θη 118 νοσϑύνιβ ρὰρ- 
ὨδύαΓγΙΙΒ. 

10. προειληφυῖαι] Ν.. δα 5, 10. 
ἐπιβοώσας) Νιοδαμη 6588. ἀρρϑαγδβξ 

οὔ δηϊηδ ἀνουοΐ ΝΥ δἰβιίκίαϑβ, αὰ] ΘΟ] ]οἱῦ 
Φοιτώσας ἐπιβοήσας μὴ δύνηται ἀ ἄνακα- 
λεῖν, ἢ ἐχ. Θιυϊὰ 8] δες ἢ ἐπιβοήσας 
ΡΙῸ νατγιθίαίθ δ βουρία [1556 οθηβθα- 
τὴ5 8 ΒΘ] 68 ἀναβοῶντα ὃ ΘΗΝ, 
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ἀναβοῶντα, ἦ κατεῖδες ὠὴ τὰς κύνας ; ἐπειδὰν δὲ πύθηται 
ἤδη, ἐὰν μὲν ἐν τῷ ἴχνει. ὦσι, προσστάντα ἐγκελεύειν, τοῦ- 
νομα μεταβάλλοντα ἑκάστης τῆς κυνὸς, ὁποσαχῇ οἷον τ᾽ 
ἂν ἢ τοὺς τόνους τῆς φωνῆς ποιούμενον, ὀξὺ, βαρὺ, -μὶ- 
κρὸν, μέγα' πρὸς δὲ τοῖς ἄλλοις κελεύσμασιν, ἐὰν ὦσιν 

ἐν ὄρει αἱ μεταδρομαὶ, ἐπικελεύειν τόδε, εὖ κύνες, εὖ ὦ 
κύνες. ἐὰν δὲ μὴ πρὸς αὐτοῖς ὦσι τοῖς ἴχνεσιν, ἀλλ᾽ ὑπερ- 
βάλλωσι, καλεῖν αὐτὰς, οὐ πάλιν οὐ πάλιν ὦ κύνες: 

ἐπειδὰν δὲ προσστῶσι τοῖς ἴχνεσι, περιάγειν αὐτὰς κυ- 
κλους πολλοὺς καὶ πυκνοὺς ποιούμενον" ὅπου δ᾽ ἂν ἢ 

αὐταῖς ἀμαυρὸν τὸ ἴχνος, σημεῖον θέσθαι στοῖχον ἑαυτῷ, 

καὶ ἀπὸ τούτου συνείρειν μέχρι ἂν σαφῶς γνωρίσωσιν 
ἐγκελεύοντα καὶ θωπεύοντα. αἱ δ᾽ ἐπειδὰν λαμπρὰ ἢ τὰ 
ἴχνη ἐπιρριπτοῦσαι, παραπηδῶσαι, κοινωνοῦσαι, ὑπολαμ- 

3 “ἃ 
10. ἢ] ῆ ἊΝ μ 

προσταντα Εἷ 21. προστῶσι. 

πυκνοὺς] πυκνοὺς Β.1ῷΥ. 

20. προσστάντα (66] ῥτῸ προστάντα. 
Ν.. Θοβδοίεει δηποῖ. δῇ «π||4Π. Ὁ. ΧΧΊΙ. 
5ΟΗ͂Ν, ΌρΡΙΕχ σ᾽ ἴῃ [1Ο0Π18 (551 
ἔτ. 50, 7, ρσδθθεῖ οοάθχ Μίοπδοθηβιβ. 
Ἦ!ΠΟ βἰπιρὶεχ δθαυλίιγ: 8.21. 

ὁποσαχῆ οἷόν τ᾽ ἂν ἢ τοὺς τόνους τῆς 

φωνῆς ποιούμενον, ὀξὺν, βαρὺν, μικρὸν, 
μέγαν. ἴία 5011 ᾿πθεῖ βθηίθηία οἵ 
ψευθοσιιτη βἰγιιοῖαγα: γαυϊσαΐα ΘΏΪΤΩ, 
ὀξὺ, βαρὺ,---μέγα. ἴεττ! ποη ροίοϑβί. 
5ΟΗΝ, Αδβοιϊπία μαθο αἹσυΠίΓ. 

κελεύμασιν] κελεύσμασιν Θ΄ΘΡΉΒΘΏΤΙΒ, 
566 Ἰάδϑ:η 5. 24, ἐγκελεύμασιν. 001 Δ΄- 
τἸοα τῇ ζουτηδτη ῬγαΘ τ οοαθχ. 

εὖ κύνες, εὖ ὦ κύνες) Θυ!απὶ Ἰάθτη 
ΒΟΟΙΆΤΠΔΥΘ Ἰοϑῦ οὔ! [ἢ ΟΔΙΠΡ18 ὃ Βροίο 
(ὐητ. (ἀθβηουτβ εὖα κύνες, εὖα ὦ κύνες 
διηθηάδτα νιἀθίαν. Νοίαβ δϑῦ Ἕυσδη- 
ἔϊατη ΡῈῚ ἀονῖα τηοπίϊππη ΒδοοΠ8η- 
ἔπιτη ΟἸδΠΊΟΥ εὖα, ἀπ 6 εὐάζειν ατιοίττα 
εβί. 50ΗΝ, 

ὑπερβάλλωσι] Ἠβυ μι α5, ὑπερβάλ- 
λειν, παραβαίνειν, 4188 σἼοββα ἢτης ΙοοῸ 
ἐοπνθηϊί. 5ΟΗΝ. 

οὐ πάλιν] Το οΪανα5. τοὔμπαλιν 
σοτηϊηδίμτη τηϑ]αῦ ; ΤΩ 611π|8. ΘΟΠ͵]Θοἱΐ 
γ ειβκιαβ σοῦ πάλιν, σοῦ πάλιν, σοτα- 
ῬδΥδπΒ ΑΥϑίορῃθηϊ5. νἜΒρΡ. Υ. 204: 
Ποῦ ποῦστι μοι τὸ δίκτυον; σοῦ σοῦ 
πάλιν σοῦ. ἔλθ ἃ νεῦῦο σόω, σόεσθαι. 
σοῦσθαι. ΞΟῊΝ. ϑδεᾶ εἰ ποῃ οοῃ- 

ὠὴ] Γ1Ὁ ΤΊ ὠῆ. ὥη Β. 

κελεύσμασιν ΤΑΌΤΙ κελεύμασιν. 

20. προσστάντα] ἰ ΛΌΤΙ 
21. καὶ 

γ ΘΗ Ρ]Ό ΤΑ] 15. 
: πυκνοὺς ἡ (οτηρατδῖ 

ὙΥ Εἰβκ1ὰ8 ο. 8,3 . ἈΌΙ εϑ: ᾿Ἐὰν δ᾽ ἐπηλ- 
λαγμένα ἤ. ἐκ {ΡῈ αὐτῶν πάλιν εἰς τὸ 
αὐτὸ ἥκοντα, κύκλους ποιούμενον ἐκπε- 
ριιέναι τὰ τοιαῦτα, ζητοῦντα ὅποι ἔξεισι. 

Οταίπιβ γ. 223: “πη βρη! νΆΡΟΙΒ 
ξετίηο ᾿ηξοιηογαίᾶ Ἰασθῆβ, 51 48 68, 
αι [81ΠΠ|ὰ}, 6}85 τατθα Ἰοεΐ, ΤΗΔ]ΟΤΘ 
βεοαῦ βραίϊα δβχίθσα συτο; δι ἢ]ς 
ΘΡΎΘΒΒΙΙ [ΔΤ ὕππι 51η6 ἔγαπιαθ γϑρευῖο, 
Ἱποῦθυῖῃ Βρδῖ! 5. Βεαυοπηῖδ ᾿,60η1- 
σΘητι5 νψοεθϊῖ, Πτηϊίθτη, [ΘΟ ΠΟΪΆν 118, 
ἸΡΒ8τη Ἰπαδοίποπη, Ἐν. Ῥοτίαβ, νβπϑίου 
5101 βίσπιπτη βέδίτιδί. Ῥαΐο 6586 θέσθαι 
στοῖχον ἑαυτῷ νΆΤῸΠῚ ἴῃ ΟΤΪΠ6 βί8η- 
ἔθ τ ΔΙ] 6 τη Ὑἶβιι σΘΡΘΓῈ οἵ ΡΓῸ Ξῖσπο 
5101 Ῥοῆθσθ. Νδη νϑθτη ΔΙ] ΊΊΘΤΩ 
ΒΘΟΓΕΙΙΠῚ ῬΟΒΙ τη οὗ 1π ἸΟΟῸΠῚ ᾿βίθπτη 
δρρογίαίατα ΠΟ]Ίτ 1πέ6]Π1σὶ. ΒΟῊΝ, 

συνείρειν τ τος τσ τες 
Ζϑαηῖα8. Ογτορββα. 7, 5» 6, ἐπεὶ δὲ 
ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐδόκουν εἶναι, ξυνεῖρον 
ἀπιόντες. ἔστε ἐπὶ ταῖς σκηναῖς ἐγέ- 

νοντο. ἴ70] 1πὲ6]Π|σ65 τὰ βήματα : ο6- 
ἰϑνίουῖθτιβ στϑα! θτι5. γῈ] Ρ] υσ] παῖ ΔὉ- 
᾿ραπῖ. Η!ς ᾿πέρ]]Πστιπίαν κύκλοι : ὈΤΘ6- 
ΜἹΟΥΊθτΙΒ. ΟἸΓΟΙ1]18 ΒΘΤΩΡΘΥ Δοσραϊτατ δά 
τοί. ΒΙδηϊαβ νοσίΐξ, ἀγαιυ ἐΐθ αοσϑ8 
αἰοηρ ὃγ ἐδ πείϑβ. 50ΗΝ. 
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βάνουσαι, ἐνσημαινόμεναι, ὄρους τιθέμεναι ἑαυταῖς γνωρί- 
μους, ταχὺ μεταθεύσονται" ὅταν δὲ οὕτω διὰ τοῦ ἴχνους 
πυκνῶς διάττωσι, μὴ κατέχοντα κυνοδρομεῖν, ἵνα μὴ ὑπὸ 

23 φιλοτιμίας ὑπερβάλλωσι τὰ ἴχνη. ἐπειδὰν δὲ περὶ τὸν 
λαγῶ ὦσι καὶ τοῦτο ἐπιδεικνύωνται σαφῶς τῷ κυνηγέτῃ. 
προσέχειν, ὅπως ἂν μὴ ὑποκινῇ εἰς τὸ πρόσθεν πεφοβη- 
μένος. τὰς κύνας, αἱ δὲ διαρριπτοῦσαι τὰς οὐρὰς καὶ ἑαυ- 
ταῖς ἐμπίπτουσαι καὶ πολλὰ ὑπερπηδῶσαι καὶ ἐπανακλαγ- 
γάνουσαι, ἐπαναίρουσαι τὰς κεφαλὰς, εἰσβλέπουσαι εἰς 
τὸν κυνηγέτην, ἐπιγνωρίζουσαι ἀληθῆ εἶναι ἤδη ταῦτα, ὑφ᾽ 
αὐτῶν ἀναστήσουσι τὸν λαγῶ καὶ ἐπίασι ᾿κεκλαγγυίαι. 

24 ἐὰν δὲ εἰς τὰς ἄρκυς ἐμπίπτῃ ἢ ἔξω ἢ ἢ ἐντὸς παρενεχθῇ, 
καθ᾽ ἐν ἕκαστον τούτων ὃ ἀρκυωρὸς γεγωνείτω. καὶ ἐὰν 
μὲν ἢ ἑαλωκὼς, ἕτερον ἐπιζητεῖν: ἐὰν δὲ μὴ, μεταθεῖν 

25. χρώμενον τοῖς αὐτοῖς ἐγκελεύσμασιν. ἐπειδὰν δὲ μετα- 
θέουσαι αἱ κύνες ἤδη ὑπόκοποι ὦσι καὶ ἢ ὀψὲ ἤδη τῆς 
ἡμέρας, τότε δεῖ τὸν κυνηγέτην, τὸν λαγῶ ἀπειρηκότα 
ζητεῖν, μὴ παραλείποντα μηδὲν ὧν ἡ γῆ ἀνίησιν ἢ ἔχει 

οὕτω] [ΛΌΓΙ οὕτως. 22. ἐνσημαινόμεναι] ἐνσημειούμεναι ΤΩΔΤΡΟ Α. 
23. τὰς ἐς μὴ ἘΠΕ ΧΟ ΤΟ] 1) εἰοὲ μὴ οἱ ροβύ κατέχοντα 8. Υ. ροηΐΐ Α. 

ταῖς οὐραῖς τὰς κεφαλὰς Α. ὑπερπηδῶσαι 8.1. κεκλαγγυΐαι 
κεκραγυῖαι ἂς ΤΏΔΙΡῸ κεκλαγγυΐῖαι. κεγκλαγυΐαι Β. κεγκλαγγυῖαι 1... 24. παρ- ὴ 
ἐενεχθῃ Δ. παρεχθῇ Β. ἁρκυωρὸς] [ΔΌΤΙ ἁρκύωρος, Βογνδῃηίθ ΠΙΟ οἵ ᾿. 
δηΐθα δὐϊδιη Α.. Βρ' τη θπεπι, ααῦτῃ ἀβρογατῃ Ὠαθθδΐ 25. 26. ἐγκε- 
λεύσμασιν Β. ἐγκελεύμασιν Ἀ. ΤΥ. 

22. ἐνσημειούμεναι ἐνσημαινόμεναι 
ῬΟΙΠῸΧ 5, ὃ5, 46 νϑηδίοτβ : ̓Εγκελευ- 
ἔτω, ΞττΣ ἐνσημαινέσθω, ἐπισημαινέσθω. 

ἴρβε δᾶθο Χεπορῆῇοῃ ΟΥὙΤ͵ΌΡ. ὃ, 2, 3, 
τ ἐνσημαίνεσθαι ῬΊ]αῖο Βείρ. 2, 
Ῥ. 3277] Ὁ. Ῥεβδοίου ππὰπο Ἰοσατῃ πᾺ}18 
ΨΘΥΌΟ δαοίογιίαβ 6556 νι ἀθίαγ, οἵ ο1- 
510 Βίθρηδηι 1 ποβαῦτιβ. Θὰ ὃ αποά 
Τοτίπδθ σημειόω, ἐπισημειόω, παραση- 
μειόω, ὑποσημειόω, ἀποσημειόω 6Χ 586- 
ΤΟΥ 5 ἰδηύπαιῃ ΒΟ ρίοΥθτι5. δου η- 
(1 1Π ΘΧΘΙΊΡΙΙ5. ὐδῖθ ῬΙῸΌΟ ἐν- 
σημαινόμεναι. ΘΟΌΝΙΝ, 

ὅρους] Ναῖα βῃριπαθ δα ϑιαηήβθῃη 
Ἰοσατη τϑοινγσηῦ, ἈὈῚ ναϑυρια τηρτὶ- 
ΤῊ15 ταν Γ Βριτδηΐ, οἵ Ὁ δὸ ἄβθῃθο 
Ἰηΐθπαπηΐ οὐγϑατη. ὙΥΕΙΒΙΚ 

κατέχοντα] ἰἸτοθηΐθηη, ᾿ἰηβίβη!θ Π, 
ιιὸ Ηϊϑῦ. αν. 4; 2, 21. Οὐοπῇ, τηἴτὰ 9, 
20, οἱ δὰ (ὑγιορ. 1, 4, 22. 5ΟΗΝ, 
5001 απο δαῦ 6] ]οΙθμὰπὶ κατέχων 

δαΐ τοοορίο ἰσχυρῶς κατεῖχε ἀο]οπαα 
αἰὐϊοσταμῆϊα ἰσχυρὰν (τὴν) φυγὴν τοῖς 
πολεμίοις ἐποίει. 

φιλοτιμίας] [,ΘΟΠ]ΟΘΏτΙΒ δ ιαἰγιμηι, Ο6Υ- 
ἑαπαϊ νουῦϊί ; Ὠϊης φιλονεικίας σΟπ]ΘοΙΐ 
ΠΤ ομοίανιαβ. ΒΟῊΝ. 

22. ἐπίασι κεκλαγγυῖϊαι} ῬΟΙΧ 5. 
δό: Κατὰ δὲ Ξενοφῶντα καὶ κλαγγή" 
φησὶ γὰρ ἐπανακεκλαγγυῖαι. (ἡθη 
 πηρθυτηϑηηϊι8 ἐπίασι κεκλαγγυῖαι 
ΒΟΙΊΡΒΙ556. ρΡαΐαραῖ. 56 ἃ οΥΘα 1118 
αϑύ σοῃΐααϊθβθ ΡΟ ]ὰσοπὶ Ἰοοοβ 4] 
κεκλαγγυΐῖαι ἨΔ θΘηῦ ππηο οὕ 3, 9, Θὕτη 
1158. 401 ἐπανακλαγγάνουσαι 4. 5: Ό, 23. 
Μεγηουΐϊατα ο᾽8. σοδτραϊΐ οὐϊδτα απο 
10 Ἰοχαϊίατ 4185] ὩΟΏ ᾿ἰρ5ππι οὐϊδια 
κλαγγὴ 510 ἀρ ΧοΠορμοηΐθῃι. 

258. παραλείποντα μηδὲν] Αὐτίδητιβ 
20, 2: Μηδὲν ἐς δύναμιν παραλείπον- 
τες τῶν ὑπόπτων. 5ΟΗΝ, 

ὧν ἡ γῆ ἀνίησιν] ΟΥΤΟΡ. 5» 2, 15: 
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Ἀν ἃ “- Ν Ε Ἁ Ἁ ῳῃῳ ΓΝ 

ἐφ᾽ ἑαυτῆς, τὰς ἀναστροφας ποιούμενον πυκνᾶς, ὅπως ἂν 
Ἀ “ 7 Ἁ 5 ΄-“- Ἀ 7 

μὴ παραλειφθῇ" κατακλίνεται γὰρ ἐν μικρῷ τὸ θηρίον καὶ 
5 ε Χ 7 Ἂς ΄ ἊΝ 7 ᾽ὔ 

οὐκ ἀνίσταται ὑπὸ κόπου καὶ φοβου᾽ τὰς κύνας ἐπαγό- 
Ὺ 7ὔ ἊΝ ’, 

μενον, ἐγκελεύοντα, παραμυθούμενον τὴν φιλάνθρωπον 
Ν Ἂ 2 ΄ 5χ ἢ Ν ’, ΄, ᾽ Ἂ ΩΝ 

πολλα, τὴν αὐθάδη ὀλίγα, τὴν μέσην μέτρια, ἕως ἂν ἢ 
» Ν 5» Χ Ἁ “ ὌῬΟῬ 3 Ἕ Ω͂ ’ὔ 

ἀποκτείνῃ αὐτὸν κατὰ πόδας ἢ εἰς τὰς ἄρκυς ἐμβαλῃ. 
Ἂ Ν - ᾿ 7 Ν “ Ν Ν , 3 , 

26 μετὰ δε ταῦτα ἀνελόντα τὰς ἄρκυς καὶ τὰ δίκτυα ἀνατρί- 

ἰὼ) 

Ν 7, 7 3 

ψαντα τὰς κύνας ἀπιέναι ἐκ 
΄“ 7 5 , 

του κυνηγέεσιου, ἐπιμειναντα, 
᾿ , σ ΩΝ “ “ ε ,ὔ Ν 

ἐὰν ἢ θερινὴ μεσημβρία, ὅπως ἂν τῶν κυνῶν οἱ πόδες μὴ 

κάωνται ἐν Τῇ πορείᾳ. 

ΚΕΦ, Ζ. 
7 λ » Ἂς ,ὔ “-“ ’ - ΄“- 

Σκυλακεύειν δὲ αὐτὰς ἐπανιέντα τῶν πόνων τοῦ χειμῶ- 

νος, 
ο 37 Ν ς 7 Ἂς Ν ΕΣ » ΄’, 

ινὰα εἐχουσαι ΤῊΝ ησυχιᾶαν ρος ΤΟ εαρ εχτάγωνται 
7ὔ 7] ς Χ ν 4 Ν Χ 3 ’ὔ -“ “-“ 

φυσιν ΞρΝᾷ “ γᾺρ Θραᾳ τρος τὰς αὐξήσεις τῶν ττ 0 

κρατίστη αὕτη: εἰσὶ δὲ τέτταρες καὶ δέκα ἡμέραι ἐν αἷς ἢ 

ἀνάγκη αὕτη ἔχει. 

ἐγκύμονες γίγνωνται, πρὸς 

26. ἀνελόντα τηλΥρὸ Α. ἀνέλονται Α. 
ὠνται. 1, φύσιν] [Δ01] τὴν φύσιν. 
καὶ δέκα, Βεα τεσσαρεσκαίδεκα. 

Στρώματα δὲ νομίζεις οὐχ ὅσα πρόβατα 
φύει ἔρια, ἀλλ᾽ ὅσα φρύγανα ὄρη τε 
καὶ πεδία ἀνίησι, ΌΪ ΟΠ Βο]ατῃ φρύ- 
γανα, ΔῸ 1ΙὈΥῚ5 ΟΡ(ΓΩ15 ΟἸ]ΒΒΌ͵Ω, 566 
αὔτη ἔρια 46] πάπτη νἹἀθίαν. 

26. ἀνατρίψαντα] ἙΤΙΟΙΙΟΠΘπΠ ἴῃ 
ΡΥΙΠΉ1Β σοϊητηθπαάαῦ ΑΥΤΆ ΠΒ ο. 1Ο. 
5ΟΗΝ, 

1. ἐπανιέντα] [Π6]Πσὰ χρὴ τὸν σκυ- 
λακεύοντα. ῬΟΙ]ὰχ 5, 51: Σκυλακεία 
δὲ ἡ μέν τις νοείσθω σκυλάκων ἀνα- 
τροφὴ, ἡ δὲ τούτων γένεσις. καὶ τὸ 
σκυλακεύειν τὰς κύνας χρῆναι τοῦ χει- 
μῶνος, ἐστὶν ἐμπιμπλάναι σκυλάκων καὶ 
ὀχεύειν. ὕπαϑ ἈΡΡΆΡΕΙΘ νἹἀοταν 16- 
Β5͵586 σκυλακεύειν δὲ χρὴ αὐτάς. Ῥεγ- 
σι: Προδιαπονηθεῖσαι δὲ, εἶτα ἄνα- 
παυσάμεναι κατὰ καιρὸν ἂν συνδυά- 
ζοιντο, τῷ μὲν πόνῳ γεγενημένων 
αὐταῖς τῶν σωμάτων εὐπαγῶν, τῇ δὲ 
ἀναπαύσει πρὸς ἰσχὺν τραφέντων. 
5ΟΗΝ. 

ἐπάγωνται) ΤΙοΙΓ τὸ ἐπάγεσθαι 
φθόνον εὖ 51Π11}}1ἃ, 46 4αϊθιι5 αἸοίΏ ΠΣ 

ἄγειν δὲ καταπαυομένας, ἵνα θᾶττον 
κύνας ἀγαθούς" ἐπειδὰν δὲ 

οὐ σοίθυι. κάωνται] [ΔὉτ] καί- 
τετταρεσκαίδεκα] ΤΑΛΌτὶ τέτταρες 

ἡμέραι τηλῖρῸ Α. αὗται Α. οἷ σθίο 1. 

δα Βίβρῃ. ΤῊΘ685. Ρ. 1367 ἃ, Β, χαδη- 
4αδπΠ Ρ]ΘΓ τη α118 αἸοΟἸ[τι ἀ(6 σθθτι8 ΠῸΠ 
ὈΟΠΪΒ. 

αὐξήσεις] 1. 6. δα ῬΓΟΟΓΘΑΙΙΟΠΘΙΙ οὗ 
απο. ΟΠ ΓΏ, ᾿Π 50] ηἴοτ αἰχῖς. ΘΟῊΝ, 

ἀνάγκη αὕτη] ᾿τηρεοίι8 Δα νΘΠΟΓΙΕΠΊ. 
αὐτὰς Δα αϊ να] ΥΥ διβἰειβ, ΑΥΥΊΘΉΤΙΓΩ 
ΘΟΙΏΡΘΓΒΘΗΒ 21, 3: Εἰ δὲ μήπω ἐθέλοις 
σκυλακεῦσαι, φυλάττειν ὡς ἀνυστὸν 
ἐπιμελέστατα τὰς κύνας, ἐπειδὰν τῇ 
ἀνάγκῃ ταύτη ἔχωνται. [)6 ὨΠΠΊΕΙΟ 
αἸθσατη σοηβοητς Ασγιβίοϊοιοθβ. Η. Α. 
ό. 2ο. ΞΟΗΝ. 

2. καταπαυομένας] ἱἰπίο]Πρὸ τῆς 
ἀνάγκης, οὖ 1ΠπίοΥΡΓΕῖοΥ, στιπι Ῥϑι]Δ.1ΠῈ 
ΤΟΓΩΪΒΙΌ ΔΙΆΟΥ͂ το το Μοπεοῦ βῃηϊπῃ 
Αὐβίοίβ!θβ Ι. 6. :- Τὰ δὲ καταμήνια ταῖς 
κυσὶν ἑπτὰ ἡμέραις γίνεται 'π-ἐν δὲ τῷ 
χρόνῳ τούτῳ οὐ προσίενται (ὀχείαν, 

ἀλλ᾽ ἐν ταῖς μετὰ ταύτας ἑπτὰ ἡμέραις" 
τὰς γὰρ πάσας δοκεῖ σκυζᾶν ἡμέρας 
τέτταρας καὶ δέκα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 
18 Ρίαπθ Αὐτίδηὰπβ ο. 27. ΞΌΗΝ. 
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ὦσιν ἐπίφοροι, μὴ ἐξάγειν ἐπὶ κυνηγέσιον ἐνδελεχῶς, 
ἀλλὰ διαλείπειν, ἵνα μὴ φιλοπονίᾳ ,διαφθείρωσι. κυοῦ- 

ὃ σιν ἐξήκονθ' ἡμέρας. ἐπειδὰν δὲ γένηται τὰ σκυλάκια, 
Ἵ 

ε 
αι 

ὑπὸ τῇ τεκούσῃ ἐᾶν καὶ μὴ ὑποβάλλειν ὑφ ἑτέραν κύνα" 

γὰρ θεραπείαι αἱ ἀλλότριαι οὐκ εἰσὶν αὔξιμοι" τὸ δὲ 

τῶν μητέρων καὶ τὸ γάλα ἀγαθὸν καὶ τὸ πνεῦμα καὶ αἱ 

ἐπειδὰν δὲ 4 περιβολαὶ φίλαι. 
ὃ δ χ 2 93 - Ν - [2 Ν “ 

ιἰδοναι γαλα μέχρι ενιαυτοῦ καὶ οἷς μέλλει τὸν ἅπαντα. 

57) “ Ν ’ 

ηδη πλανᾶται τὰ σκυλάκια, 

΄ “ 32) Ἁ ξ ΄σ΄ 

χρονον βιώσεσθαι, ἀλλο δὲ μηδέν" αἱ γὰρ βαρεῖαι πλησ- 
Ν - , , 

μοναὶ τῶν σκυλακίων διαστρέφουσι σκέλη, σώμασι νόσους 
5 ἴω Ν 5 Ν ΡΒ 

ἐμποιοῦσι, καὶ τὰ ἐντὸς ἀδικα γίγνεται. 
» “- , ΄, σ΄ » 7 5 

αὐταῖς τίθεσθαι βραχεα, ἵνα εὐανάκλητα ἡ. 

2. φιλοπονίᾳ] ΓΛΌτΙ φιλοπονίαν. 

5). ἐπίφοροι] Ἠβυοβῖαϑ : Ἔπίφο- 
ρος. τοῦ τεκεῖν ἐγγὺς οὖσα. ῬΟΙΙὰχ 
5,» 52: Κύουσι δὲ δύο μῆνας, καὶ οὐκ 
ἄν τις ἐξαγάγοι ἐπὶ θήραν κύουσαν, 
ὁπότε ἐπίτεξ εἴη καὶ ἐπίφορος. ΒΌΗΝ, 

φιλοπονίᾳ διαφθείρωσι] ἰῃΐ6]]σὸ 
τὸ ἔμβρυον, [οθύπιτι. Φιλοπονίᾳ ΝΥ εἰ5- 
15, 41 σοτηρδγανύ Ἰοσττη Αὐτίδηϊ Ο. 
5.8). 2): ΦΟΗ͂Ν. 

κυοῦσιν] Ν. Δῃποῦ. 88 π, 12. 
ἑξήκονθ᾽ ἡμέρας) Ατὶδιοίαϊεθ. 1. ὁ. 

ἤδθο6 68 616Π| 46 [ΘΟ ΟΠ ΟΙ5. οδηΙθτι5 {Γ- 
απ, (ὑεΐογϑ σθηθγα ρ]τ15 θη ροτὶβ δα- 
βΒατηπηῖ. 5ΒΟΗ͂Ν, 
8. τὸ δὲ τῶν μητέρων. καὶ τὸ] 516- 

ῬὮΞΙΠΙ ΘΟΠ] οί γϑ τῶν δὲ μητέρων ὩΟῊ 
σΟὨἤΙτηδί ΑΥΤΙΘΗΙ5. ο. 20, 2: Τὸ δὲ 
τῶν μητέρων καὶ τὸ γάλα ἀγαθὸν καὶ 
τὸ πνεῦμα. Ῥοϊΐπχ δ» 80: Τροφαὶ μὲν 
δὴ τοῖς σκύλαξι μετὰ τὸ ἐκ τῶν μητέ- 
ρων γάλα, (τοῦτο γάρ φησιν αὔξιμον 
εἶναι ὁ Ξενοφῶν αὐτό τε καὶ τὸ μη- 
τρῷον πνεῦμα) ἀλλὰ μετὰ τοῦτο τὸ 
τῶν ἁλισκομένων αἷμα δεῖ προσφέρειν 
τοῖς σκύλαξιν, ἵνα προσεθίζωνται τῇ 
κυνηγετικῇ τροφῇ. 6χ αὕο Ἰοδο ὙΝ εἰ8- 
Κππι8 τὸ δ᾽ ἐκ τῶν μητέρων ἀγαθὸν καὶ 

“τὸ γάλα Θὐ ΠῚ. (ὉΠΙΠΠΠΟ]18 7: ΕΖ2, 12. 
“ἾΝΝες πηαθυδίῃ 6085, {ΠΟΥ ΤΠ σΘΏΘΓΟ- 
ΒΔ} ψΟϊΌτηι5 Ἱπαάο]οη σΟΠΒΟΙνδΓΘ, 

ῬΘΌΘΙΩΥ 816 η86 ΠαΤΙΟΙΒ. ὉΡΘΙΙθ 8 
ΘαἀΟΔ1 : 4 ΠΟΠΙΔΠ) ΒΘΙΏΡΘΙ οὔ ἰδ οὐ 
ΒΡ 15. τηδύεγπιιβ ἰομρΘ τηδ 015 ἰπρε- 
ὯΠ δίαιθ ᾿που τη θηΐδ ΟΟΥ̓ΡΟΙῚΒ διισοί.᾽ἢ 
ΞΟΗΝ,. 

πνεῦμα] ἔαρ. Ττο. 752: Ὦ νέον 
ὑπαγκάλισμα μητρὶ φίλτατον, ὦ χρω- 

Ν 3 3 ΄ 3 

τὰ δ᾽ ὀνοματ 
3 Ἁ δ 

εἶναι δὲ χρὴ 

κύουσιν) [ΔΌΣ κύουσιν. 

τὸς ἡδὺ πνεῦμα, οσοπέοτί, ΘΟΠΠΘΙαΘΓ5 
τη [πα]ςρ. 

4. καὶ οἷς μέλλει] ΒΙΔηπι5. 501Πὶ 
ας ρυδθροπάπτῃ φτδθοῖροῖθ ρΡαΐαν! 
ΧοΠορῃοπίθῃῃ : ΡΟ χ βϑηρι ΘΓ 
Δ ΠΙ πη τὴ σϑρίο τη ᾿Πίθ  ΡΥΘίΑΤῚ νυἱ- 
αἀδίαγ. ΑΥΤΙΔΗΤΙΒ. Ὁ. 21: Καὶ ὁπόταν 
δὲ ἤδη πλανᾶται τὰ σκυλάκια, ὀρθῶς 
ξυμβουλεύει ὅτι χρὴ γάλακτι ἀνατρέ- 
φειν αὐτὰ, καὶ ὅτι αἱ βαρεῖαι πλησμο- 
ναὶ τά τε σκέλη αὐτοῖς διαστρέφουσι 
καὶ τοῖς σώμασι νόσους ἐμβάλλουσι. δ1- 
465 νϑῦθῶ ἀπ 18 ργδθίθυ6 ΑΥΓΙΘΠΈΙΩ: 
15. Ῥγδθίθγθα δυίοϊοβ τὰ σκέλη, τοῖς 
σώμασι δα !]αϊῦ. Ἕ(ὐᾶν!β ΟἸΌΙ ΠΟΧΆΠῚ 
σης Νριηθϑίδηιαβ ν. 168. 5686η. 
5ΟΗΝ. 

ἄδικα] Ζοιπιιβ σοτηραῖδί 6χ Οὐυὐτορ. 
2, 25 185 ἅρμα δίκαιον, ἵππους ἀδίκους, 
ἀθ φαϊθὰβ ππηκοη. δα Μοπι. 4: 4- 8- 
Βα. 2, 5; ἄδικος γνάθος δαΐαϊί ; οὐ Νε- 
πϑῖ. 4. 8» δικαίως 1. 6. ΠΟΙ [δΠΉ616. 
5ΟΗΝ, 

5. ὀνόματα] Ργδθοοορύαμῃ τοροῦῦ ΑΥ- 
ΤΙΔΏτιΒ 21. 2. Ορρίδηιβ Οὐγπ. 1, 443 
8664. (ὐΟ]Ό π|6118 7, 12, 13: “ Νοιηϊ- 
Ὠϊθ 65. δαΐεμη ΠΟΏ ἸΟΠΡΊΒΒΙΓΩΙ5. ΔΡΡΕΙ- 
ΙΔ αἱ βυιηΐ, 40. ΘΘ]οσῖ 5. αα]Βα 8 γο- 
φαΐ δχϑπαϊαῦ; 66 βϑιηθη ὈΓΘΨΙΟΙ- 
θυ8. αὐϑπὶ αὐὰ6 ἀυπδθυβ 50}18]8 
ΘΠ ΙΘηὗαγ, 5β᾽οα] ἀταθοῦτῃ εϑί σκύ- 
λαξ, [πάτα ἕεγοχ, ἀσγδθοιαπῃ Δάκων, 
Τιατματη σθ]θσ, γ6] δυηῖηδ, πὸ δαπί 
Οταθοὰ σπουδὴ, ἀλκὴ, ῥώμη, ἰιαἴϊπδ 
Ιὰρα, οεῦνα, ἔἰρτῖβ. ὕδοι 6αα. ρι1- 
τηᾶθ δὲ θοῖοθβ ΠΟπ ΠΌΠῚ Ἰ ν ΟΥΒΟ ΤΩ 
νεβισία παθεηΐ ορβοῦγα. 5ΟΗΝ. 

«δε Ακχ., δ 
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τοιάδε, Ψυχὴ, Θυμὸς, Πόρπαξ, Στύραξ, Λογχὴ, Λόχος, 
Φρουρὰ, Φύλαξ, Τάξις, ΞΞίφων, Φοναξ, Φᾧλέγων, ᾿Αλκὴ, 
Ῥεύχων, Ὑλεὺς, Μήδας, Πόρθων, Σπέρχων, ᾿Οργὴ, Βρέ- 
μων, Ὕβρις, Θάλλων, Ῥώμη, ᾿Ανθεὺς, Ἥβα, Γηθεὺς, 
Χαρὰ, Λεύσσων, Αὐγὼ, Πολὺς, Βία, Στίχων, Σπουδὴ, 
Βρύας, Οἰνὰς, Στερρὸς, ἱζραυγὴ, Καίνων, Τύρβας, Σθέ- 
νων, Αἰθὴρ, ᾿Ακτὶς, Αἰχμὴ, ΝΝόης, Γνώμη, Στίβων, Ὅρμή. 

6 ἄγειν δὲ τὰς σκύλακας ἐπὶ τὸ κυνηγέσιον, τὰς μὲν θηλείας 

ὀκταμήνους, τοὺς δὲ ἄρρενας δεκαμήνους" πρὸς δὲ τὰ ἴχνη 
τὰ εὐναῖα μὴ λύειν, ἀλλ᾽ ἔχοντα ὑφημμένας μακροῖς ἱμᾶ- 
σιν ἀκολουθεῖν ταῖς κυσὶν ἰχνευούσαις, ἐῶντα αὐτὰς δια- 

γ τρέχειν τὰ ἴχνη. καὶ ἐπειδὰν ὁ λαγῶς εὑρίσκηται, ἐὰν μὲν 
καλαὶ ὦσι πρὸς τὸν δρόμον τὰ εἴδη, μὴ ἀνιέναι εὐθύς" 
ἐπειδὰν δὲ προλάβῃ ὃ λαγῶς τῷ δρόμῳ ὥστε μὴ ἐφορᾶν 

8 ἐτι αὐτὸν, τὰς σκύλακας ἱέναι. ἐὰν γὰρ ὁμόθεν καλὰς τὰ 
εἴδη οὔσας καὶ εὐψύχους πρὸς τὸν δρόμον ἐπιλύῃ, 
τὸν λαγῶ ἐντεινόμεναι ῥήγνυνται, 

ὁρῶσαι 
27 Ὑ, 

ΟὐῸ) εχουσαι συν- 

ΓΑΌυῚ ὑφειμένας. 
ἱέναι] ἰέναι Ὠϊο οἵ 

5. [λ᾿τὶ ̓ λόγχη εἱ λεύσων. 
ἡ. εἴδη] εἴδη ἴχνη ΒΥ. 
. ἍΒ. 

6. ὑφημμένας ΘοΒηρΙάθοτιι. 
ἴχνη εὖ γρ. εἴδη ἴῃ τηᾶτσ, Α. 

Ὑλεὺς] ΑΌ ὕλη ἀποὶς ὙΥ̓ εἰβκίιιβ, 
ΘΟΙηράσαηβΒ Ὑλαῖον νι} Μεία- 
ἹΠΟΓΡ. 2. 212. Β]δηῖιβ σοπηραγδΐ 

ΑΠου Αὐτίδητβ ο. 25 οὗ 26, 56] 146 
τηδτθὰ8 Ρ]ὰ8 {ἘΠΊΡΟΥΒ δίιτιθυ. 
5ΌΗΝ, ἴδασπι δαΐθηη [οὐ πιὰ ὀκτάρ- 

Βυιίαππιοατη [)αβἠιυοοά. ΒΟῊΝ, 
Θάλλων] ΟἸζαί Ηεοτγοσίϊδηιβ Περὶ 

μον. Δ. Ῥ. 12,7. ΑΙϊὰ σαηαπι πο- 
τη]ηδ Βαηὖ ἴπ Ῥδίουα γ ΘΔ. ΟΠΉΘΠῚ ΔΡΤῚ 
Οὐ! ν ἀοπὶ οχ πιο πα ὕοτρ. [Πβοτ.νο]. 4; 
Ρ- 184. π. 8150. ἀρ Ατὐτίδηαχῃ ὕἴβη. 
Βνός: το, 1. (ΟἸυτη6]18 1. ς. φυοα 41- 
οἷὲ ρατίϊμπη σοπῆτγγηδηῦ Θχϑιηρ]α ἀρτα 
ῬοΙ]Ἰποδη 5, 47: τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿Ακ- 
ταίονος κυνῶν ὀνόματα κατὰ τὴν Δἰσχύ- 
λου δόξαν Κόραξ, ἽΑρπυια. Χάρων, 
Δυκόττας᾽ οἱ δὲ καὶ Ξενοφῶντι τῷ 
ΤΓρύλλου γεγενῆσθαί φασιν ἔνδοξον 
κύνα, ᾿ἹἹπποκένταυρον τὴν προσηγορίαν. 
Λογχὴ ξαΐδτη 51 βου θθπαιπῃ, τ ρτδθ- 
ΕἸρΡΙδ Ατοϑαϊαβ Ρ. 115; 24: ἐπ πτὶ τὸ 
δὲ Δογχὴ κύριον, οἰἴϊδπι ἴῃ σοίθυῖβ Πο- 
ΤΩΙ θτι5. 5: ΠΉΠ1θτ15 8 ]ΠΠ6τα νἹ δῆ Γ 
ἸΌΤΙῚ ΠΗ αἰβοθσπθπίεβ δα βίδπίνα δὺ 
ὨΟΓΙΗΙΏ1068. 

ὋὉρμὴ] ΧεΠορΠοπτΙ5 ὈΒΠΘΤΩ Ὃρμὴν 
τηθηηοσαΐ Αυτιδητβ θη. ὃ, 

6. ὀκταμήνους] Ὁ οηΐ. ΝΣ τ» 4. 

ρυμος ΒΟΙΙΌΙΓΟΣ τὰ Οὐτορδβαϊδ, δἴϑὶ ὦ 
Ροΐμαβ Αὐῦοι αἸοσπηῦ απδῖη α 1Π 6ΟΓΠ1- 
ΡΟΞΙ5 οατὰ ὀκτώ. ᾿Οκτώμηνος ΡΟηϊΐ 
Ετγπι. Μ ΟΡ. 07:35. 
ἴχνη εὐναῖα) ῬΟΙχ 5. 12 : Ἴχνη εὖ- 

ναῖα δρομαῖα. ΒΙΑπῖ5 ἐπε ἐγαὶ!. ΒΟΉΝ. 
ὑφημμένας οχ ΡΟ]]α66 ]. ο.. 4] ἐξ- 

ημμένους, τεπαίτηΐ ΘΗ ει ἀδτίια, 
ταῖς κυσὶν ἰχνευούσαις) (ΔΗ 10 08 

αθίδίβ τηδίαταθ, αὖ ΒΙΔΠΠ5. ἐΐθ αοσ8 
ἐπαέ ατὸ ἐγαϊίηφ. ΜΝ ΕΊΒΚ, 

7. προλάβῃ Ϊ Ν. δα 5, το. 
ἱέναι Ῥτο ἰέναι ὨϊΟ οἴ 5. 9 ΟΥ̓ ΕΙ5ΙΚ1π|8, 

οἱ [Γι βοπισθπι5 αἰτοῦδίααθ δπυϊξέεογο. 
ΑὙΤΆ ΠΤ (. 25, 4: Κύνα οὐχ ὁρῶσαν 
μὴ ἐφιέναι" τοῦτο “γάρ τοι περὶ τῶν 

: 
εἰς ἰχνείαν ἀσκουμένων κυνῶν παραινεῖ 

ὃ “Ξενοφῶν ἐκεῖνος. κύνα δὲ ὠκεῖαν εἰ 

μὴ ὁρῶσαν ἐπιλύσειας, πλάζεται καὶ 
σκιρτᾷ. ΒΟ ΗΝ. 

ὃ. ῥήγνυνται] ΑὐδΠῈ8 6.31, 4- (ἐ- 
ἰθατη ἃ. ἐκτεινόμεναι ΠΟῊ Ρε]85, πἰ 
νυ. 5, 4; 3, εϑῦ προθύμως ἐκτείνων τὸν 
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διαφυλάττειν οὖν δεῖ τοῦτο τὸν 
κυνηγέτην. ἐὰν δὲ αἰσχίους ὦσι πρὸς "τὸν δρόμον, 
οὐδὲν κωλύει ἱέναι" εὐθὺς γὰρ δὴ ἀνέλπιστοι οὖσαι 
τοῦ ἑλεῖν οὐ πείσονται τοῦτο. τὰ δὲ δρομαΐα, ἕως ἂν 
ἕλωσι, μεταθεῖν ἐᾶν: ἁλισκομένου δὲ τοῦ λαγῶ διδόναι 
αὑταῖς ἀναρρηγνύναι. ἐπειδὰν δὲ μηκέτι θέλωσι προσμέ- 
νειν ταῖς ἄρκυσιν, ἀλλ᾽ ἀποσκεδαννύωνται, ἀναλαμβάνειν, 
ἕως ἂν ἐθισθῶσιν εὑρίσκειν προσθέουσαι τὸν λαγῶ, μὴ 
οὐκ ἐν κόσμῳ ἀεὶ τοῦτον ζητοῦσαι τελευτῶσαι γίγνωνται 
ἔκκυνοι, πονηρὸν μάθημα. πρὸς δὲ ταῖς ἄρκυσι διδόναι τὰ 
σιτία αὐταῖς, ἔως ἂν νέαι ὦσιν, ὅταν ἀναιρῶνται, ἵν᾿ ἐὰν 
πλανηθῶσιν ἐν τῷ κυνηγεσίῳ δι᾽ ἀπειρίαν, πρὸς τοῦτο 
ἐπανιοῦσαι σώζωνται. ἀφεθήσονται δὲ τούτου ὅταν ἤδη 
τῷ θηρίῳ ἔχωσι πολεμίως, ἐπιμέλειαν δὲ “ποιήσονται τού- 

- Ν ΄ὕ 
ΕΟσΤΩΤα Τα ΠΟ επί 

“ Ἃ 

του μᾶλλον ἢ ἐκείνου φροντίζειν. 
πολλὰ διδόναι τἀπιτήδεια ταῖς κυσὶν αὐτόν" 

χρὴ. δὲ καὶ ὡς τὰ 
ὅταν μὲν 

9. τῶ ἴχνη δηΐθ μεταθεῖν δαἀάδαπί Α.Β., 564 ἴῃ Α. ὠ, απο ΡΓ. [1558 νἹ ἀθίατ, 
ἴῃ α τηυΐαϊατη. τῶ ἴχνει τ. 

οὐκ διε μδηι8. μὴ μὴ Δ.Β. μὴ ΤΥ. 
τοῦτον ἴσως, 

Τ ΌΤΙ εἰς. 

ἵππον ἐδίωκε ἀΘ σοποϊΐαίο 64] συΓ81. 
5ΟΗΝ, 

ο. τὰ δὲ δρομαῖα τῶν ἰχνῶν, ἕως 
ἂν ἕλωσι, μεταθεῖν ἐᾶν] γιὨοβατῃ ἔλ- 
θωσι υἱ Ξοαποηία ροβί [00 τῷ ἴχνει, 
Τιθο πον 8 ΘουτροΡ αὶ τὰ δὲ δρομαῖα 
τῶν ἰχνῶν, ἕως ἂν εὕρωσι, μεταθεῖν 
ἐᾶν. ἰΘΟΠΙσΘηᾺ5 : 866 αὐ ροαάλτηιν υ68- 
ἐϊγία γα, ΒΟΉΥΥΟΥΟ δἰπαΐ, φιοαά οα ἴ:- 
νοηογῖπί. Μιαείυτ Ἰριτατ, εὕρωσι ναο] 
ἔλωσι Ἰερῖδβθ. Εἰχφυϊάθτη ἕλωσι 50110- 
51, 1απιὶ ἃ Ζϑιηο Ρτοροβι ΠΣ, [π᾿ σεἴδ- 
ΤΊ5. ΠΙΘΟΠΟΙαν πη θαι, 4] τῶν ἰχ- 
νῶν ἰγΔηΒροβυ ροϑβύ δρομαΐα, Τι6 ΠΙΓΏ1Β 
ἰτς Ταπηοΐϑ αἸβεθαδηί νοῦ τῶν 
ἰχνῶν αὕτη 1115 τὰ δρομαῖα͵ ΘΟΡυΪαπαδ. 
5ΟΗΝ. ΜΆ] ἀΕ]ογο τῷ ἴχνει, οἴβὶ 
ΤΩ 8115 δα α!ίατη ἴχνη ν6] τῶν ἰχνῶν. 

1Ο. ἐπειδὰν δὲ] Ηδης ρΔΙΑρΥΔΡ μΌτη 
ψαϊσο ῥγδθροβίοεσο οὔποθ δηΐθ ργδθ- 
σοαθηξοιῃ οΟ]]οσαΐδηη πο τοίγαχιὶ, ποῦ 
αἀαθιΐο Ἰδοΐογθϑ 5616] δα πη 085 88- 
ΒΘΏΒΙΙΙΌΒ 6556 Ὀ]ΘΙΌΒΟῸΘ ΟΥΠΠ6Β ; ἴϑιη 
τηϑηϊοβία τα]Π] ΤῸ 5 6586 νἀ δίπγ, 11- 
οϑῦ σούθτιὶ Ἰηὐευργθίοϑ βιθαηῦ. 5ΟΗΝ. 
Μαιῖβ. 

11. ἀναιρῶνται] ἀ ἀναίρωνται Ἀ. 
τἀπιτήδεια] [ΔΤ] τὰ ἐπιτήδεια. 

ἔλωσι] [ΔὉτὶ ἔλθωσι. 1ο. μὴ 
τοῦτον] τοῦτο Ἀ.. εὖ 1ῃ ΤΔΓΡ'. 

2. ὡς Βίθρμδπαβ. 

θέλωσι] ϑετθοπάπτη ἐθέλωσι. 
οὐκ ἐν κόσμῳ] οὐκ Δα]αϊα! ίερμα- 

Π5, ἴῃ 11 115 ΟἸπβϑατη. [ἸοΊαν (ΟΠ. 
Οδβϑποαβ μὴ ἀκόσμως ἀεὶ τοῦτο 
ποιοῦσαι, ἴ,Θ0Πη6]. μὴ οὐδενὶ κόσμῳ 
ν6] μὴ ἀκόσμως τοῦτον ζητοῦσαι. 
5ΟΗΝ, 

ἔκκυνοι] []απῖα8Β νου δα 675. 
Θυα 10 ορίϊπηθ δχρ]οαῦ ΑΥΤΙΔΠῸ5 
Ὁ, ΡΠ ΘΝ: 

μάθημα] πάθημα (Οὐονείτι5. Ρ. 780. 
Αὐτίδῃ. βη. 2.9: Πονηρὸν μάθημα 
κυνὶ γενναίᾳ λαγὼ ἐσθίειν. 

11. ἀναιρῶνται] Τη 6]! θη δε αἱ ἄρ-- 
κυες, ὉὈῚ τοῖα 1118 ΓΟ] απ. Βῖν6 ΤαΓ- 
5115 διηονθηΐαγ. [Ἶ{6 6, 26, ἀνελόντα 
τὰς ἄρκυς. Ῥιπαδηίου αὐΐθπι 58 6χ- 
{ΥθπλΌτη θη ρ8 γΘΠΔΙ]ΟΠ18. ΟἹ ατη οᾶ- 
[15 ῬΤΆΘΌΕΙῚ δύο ἰοςο, αὖ ἴῃ ροβίθγτα 
πρὸς τοῦτο (Δ οἰδυπη σἈΡΙΘΠ 1) τα- 
ἀδαμύ, εὖ 5610] ροβϑιηῦ τϑάτιοϊ, [86116 
1η06]]Πστίαν, ὙΕΙΘΚ. 

δὲ τούτου  Οτη!θηΐ ΤΘΟΙΓΘ 6Χ ΘΥΤῸ- 
ΤΡιι5 δα τοῖα. ἐκείνου φροντίζειν Θδῖ 
ουγαγο οἴδα. ΒΟΉΝ. 
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δ » ΄σ΄ 5 ’ ΧΝ δ 3 3) Ψ Ἄς 

γὰρ ἐνδεεῖς ὦσι, τούτου τὸν αἴτιον οὐκ ἴσασιν, ὅταν δὲ 
5 , - 7 Ἁ ’ ’ 

ἐπιθυμοῦσαι λάβωσι, τὸν διδοντα στέργουσιν. 

ΚΕΦ. Η. 
᾽ ’ὔ ἃ Ἁ “ ", ἢ « ἂν . 5 

Ιχνεύεσθαι δὲ τοὺς λαγῶς ὅταν νίφῃ ὁ θεὸς ὥστε ἡφα- 
7 Ἂ “ - 3 3 9 7] ἊΝ Ἄ 27 

νίσθαι τὴν γῆν" εἰ δ᾽ ἐνέσται μελάγχιμα, δυσζήτητος ἐσται. 
ἔστι δὲ, ὅταν μὲν ἐπινίφῃ καὶ ῃ βόρειον, τὰ ἰχνη ἔξω 
πολὺν χρόνον δῆλα: οὐ γὰρ ταχὺ συντήκεται" ἐὰν δὲ 
νότιόν τε ἢ καὶ ἥλιος ἐπιλάμπῃ, ὀλίγον χρόνον' ταχὺ 

ἊΝ - σ΄ ϑνα» “ ο 53.Χ “ : 

γὰρ διαχεῖται ὅταν δ᾽ ἐπινίφῃ συνεχῶς, οὐδὲν δεῖ: ἐπι- 
7 ’ὔ ᾿ ΦΠΟΝΝ, «νι ΄“- 3 ᾽ὔ " “- Ἃ 

καλύπτει γὰρ οὐδ ἐὰν πνεῦμα ἡ μέγα “συμφοροῦν γαρ 
2 τὴν χιόνα ἀφανίζει. κύνας μὲν οὖν οὐδὲν δεῖ ἔχοντα 

[4 Ν 7 7, ἰ Ἁ δὰ ᾽ὔ “ 

ἐξιέναι ἐπὶ τὴν θήραν ταύτην ἡ γὰρ χιὼν κάαει τῶν 
ἴω ἿΝ σ΄ δ ͵ δ Χ ΄- “ 

κυνῶν τὰς ῥῖνας, τοὺς πόδας, τὴν ὀσμὴν τοῦ λαγῶ ἀφα- 
7 ἣ Ἂς ε " 7 Ἁ ἃ " ϑ 9» 

νίζει διὰ τὸ ὑπέρπαγες" λαβόντα δὲ τὰ δίκτυα μετ᾽ ἄλλου 
͵ Ἃ ΧΝ 7 Ψ, Ν “ ΒΥ Ἁ 

ἐλθόντα πρὸς τὰ ὀρὴ παριέναι ἀπὸ τῶν ἔργων, καὶ ἐπειδὰν 
3 λάβῃ τὰ ἰχνή, πορεύεσθαι κατὰ ταῦτα. ἐὰν δ᾽ ἐπηλλαγ- 

μένα ἢ, ἐκ τῶν αὐτῶν πάλιν εἰς τὸ αὐτὸ ἥκοντα κύκλους 

12. δὲ Δαα1α10 (ὑΔϑίδ]ο. 1. μελάγχιμα] ΤΔΌτ] μελάγχειμα. βόρειον 
Β.ν. εἴ ρ ΒΌΡΕΓ ρ Ῥοβῖῖο 1,.. βορρεῖον, εἴ σ τυῦτο ΒΆΡΕΙ ν δἵ γρ. ΙΠ ΠΊΔΤΡ:. Α. 
νότιον] [ΛΌΥΙ νότιος. οὐδ᾽ ἐὰν] οὐδὲ ἂν Α.Τ1,. οὐδὲ ἐὰν σε,6Γ1. 2. ἔχοντα 
Ν εἰβίαπα. [101] ἔχοντας. 
ὑπέρπαγες. 

Ἰ: μελάγχιμα] ῬΟ]υχ 5, 66: Εὐναὶ 
αγὼ--ἐν χιόνι τὰ μελάγχιμα. ἔστι δὲ 

ταῦτα τὰ κοῖλα, ἐν οἷς ἡ χιὼν διατέτηκε" 
κέκληται δὲ, ὅτι παρὰ τὴν ἄλλην τῆς 
γῆς ὄψιν λευκὴν οὖσαν ὑπὸ τῇ χιόνι 
ταῦτα μόνα μελαίνεται. ἴρβ6 Χοηο- 
Ῥῇοη ἴῃ Αμδθδβὶ 4, 5» 15» 1[ἃ 46Β011- 
δι : Καὶ ἰδόντες μέλαν τι χωρίον, διὰ 
τὸ ἐκλελοιπέναι αὐτόθι τὴν χιόνα, εἴκα- 
ζον τετηκέναι τὴν χιόνα. ἴπ ΑΘΒΟὮΥ]1 
ῬΘΙΒ15 ν. 2990. μελάγχιμος οδ. 5ΟΗΝ, 
Θυδ8 πᾶ νοῦ [ουτηᾶ. ἡ 

δυσζήτητος]) [πἴτὰ 5. 7: Περιτείνειν 
αὐτῶν ἑκάστῳ τὰ δίκτυα τὸν αὐτὸν τρό- 
τ ὅνπερ ἐν τοῖς μελαγχίμοις. Ρο ΙΧ 
8: 89: Διὰ μέντοι χιόνος ἐπιφανέ- 
στερα τὰ ἴχνη καὶ οὐ δυσζήτητα, ἀλλ᾽ 
εὐεύρετος ὁ λαγώς. ΞΟΗΝ. 

βόρειον] ῬΠΟΘΗΙΧ ΟΟἸορβοπίαβ ἃρυὰ 
Αἴῃβη. 11, Ῥ. 408 Εἰ: Τρέμων οἷόνπερ 
ἐν βορηίῳ νωδός. 

κάει] [Δ] καίει. ὑπερπαγὲς Ν. (δέει! 

ἔξω] Βοίογίαν δα τὰ μελάγχιμα, ἴῃ 
ααϊθα8 σ0118 Ἰθραβ μαρθὺύ. [96 ἢ15 
Βο]αθηία ΟἸπῖα 50 ἰΠ6]ΠρῈΠπάδ. 
5ΟΗΝ. 

νότιος] [πί|6]]Θοῖο “ἄνεμος αἸοϊίαΣ. 
ΘΌΡΓΑ Ο. 5, 3, Θ΄Ιδηΐ τὰ νότια. ΒΟΉΝ, 
ὕπαβ γοϑῦια! νότιον, αἱ βόρειον. 51- 
ΓΝ Που Εαγ. ΒΠΠ65. 247: Ὅταν ἢ δυσ- 
ἅλιον. Ἀδ]δη. Ν. Α. 5» 41: Ὅταν ἡ 
χειμέρια. 

οὐδὲν δεῖ] Βεροείε ἰχνεύεσθαι. ΒΟΉΝ. 
2. καίει] Οοηΐ. Αὐτίδῃ. 6. 14, 5» Ὁ] 

ΕΧ μος Ἰο00 ἀποκαίονται γὰρ ἐν τῷ 
κρυστάλλῳ αἱ κύνες ΒΟ πάστῃ σθη- 
560 ΡΙῸ ἀποκναίονται. 5ΟΗΝ. Χο- 
ΠΟΡΠΟΠ βουῖρβοναΐ. κάει. 

τοὺς πόδας] καὶ τοὺς πόδας, τὴν δ᾽ 
ὀσμὴν ὙΝ εἰβιίαβ, καὶ τὴν ὀσμὴν δαί 
τὴν ὀσμὴν δὲ Ζϑαπίυβ, ΘΡῸ καίει μὲν 
τῶν κυνῶν τὰς ῥῖνας καὶ τοὺς πόδας, 
τὴν δ᾽ ὀσμήν. ΒΟῊΝ. 
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ποιούμενον ἐκπεριιέναι τὰ τοιαῦτα ζητοῦντα ὅποι ἔξεισι. 
πολλὰ δὲ πλανᾶται ὁ λαγῶς ἀπορούμενος ὅπου κατα- 
κλινῇ, ἅμα δὲ καὶ εἴθισται τεχνάζειν τῇ βαδίσει διὰ τὸ 

1 διώκεσθαι ἀεὶ ἀπὸ τῶν τοιούτων. ἐπειδὰν δὲ φανῇ τὸ 
ἴχνος, προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν. ἄξει δὲ ἢ πρὸς σύσκιον 
τόπον ἢ πρὸς ἀπὸκ κρημνον" τὰ γὰρ πνεύματα ὑπερφορεῖ 
τὴν χιόνα ὑπὲρ τῶν τοιούτων. παραλείπεται οὖν εὐνάσιμα 

5 πολλά; ζητεῖ δὲ τοῦτο. ἐπειδὰν δὲ τὰ ἴχνη πρὸς τὰ τοι- 
αὕὗτα φέρῃ. μῇ προσιέναι ἐγγὺς, ἵνα μὴ. ὑποκινῇ, ἀλλὰ 

δηλον δ᾽ 
32) Ἔ Ἂν Ἁ 53) 3 Χ ΄ 7 3 ΄- », 

ἐσται τὰ γὰρ ἰχνὴ ἀπὸ τῶν τοιούτων οὐδαμοῦ περάσει. 
3 Ἀτο κῚ Χ 3 Ἁ ὔ 9 σι ΄ σ΄ Ψ 

6 ἐπειδὰν δὲ ἡ σαῴες ὅτι αὐτοῦ ἐστιν, ἐᾶν" μενεῖ γάρ' 

κύκλῳ ἐκπεριιέναι’: ἐλπὶς γὰρ αὐτοῦ εἶναι. 

ἕτερον δὲ ζγτεῖν πρὶν τὰ ἴχνη “ἄδηλα γενέσθαι, τῆς ὥρας. 

ἐνθυμούμενον, ὅ ὅπως ἂν καὶ ἑτέρους εὑρίσκῃ; ἔσται ἡ λει- 
7 πομένη ἱκανὴ περιστήσασθαι. ἥκοντος δὲ τούτου περι- 

,ὔ » ωω ε 7 Ν ᾽ ΝᾺ 3 Ν ΄, “ 

Τείνειν αὑτῶν εΚασ ΤΟ Τὰ δίκτυα ΤῸΟν αὑτὸν ΤροῖΙ͂ΤΟν ΟνΤΕρ 
9 χω )ὔ ΄, Ε Χ Ν “ Ων 

εν τοῖς μελαγχίμοις, περιλαμβανοντα ἐὕτος προς ὑποθοι 
Ω Δο Ὁ ε 7, 53 - » 

8 ἢ; καὶ ἐπειδὰν ἐστηκότα ἡ, προσελθοντα κινεῖν. ἐὰν δὲ 
5 ΠῚ "» “ 7, σ- ἐδ Ἀο Υ ς δ 

ἐκκυλισθῃ ἐκ τῶν δικτύων, μεταθεῖν κατὰ τὰ ἴχνη" ὁ δὲ 
3 

ἀφίξεται πρὸς ἕτερα τοιαῦτα χωρία, ἐὰν μὴ ἄρα ἐν αὐτῇ 

Τῇ χιόνι πιέσῃ ἑαυτόν. σκεψάμενον οὖν δεῖ ὅπου ἂν ῇ 

περιίστασθαι: ἐὰν δὲ μὴ ὑπομένῃ, μεταθεῖν: ἁλώσεται 
Ν Ν “7, - ( Ν Ἂ » κ Ν Χ 

γὰρ Καὶ ἀνξέὺυ Τῶν δικτυων᾽ ταχυ γὰρ αἸταγοβεῦξι διὰ ΤΟ 

4. ἐκπεριιέναι α. ἐκπροΐϊέναι Β.. ΤΥ, ὅποι ϑίθρμαητβ. [11] ὁποῖα. 
κατακλινῇ ] [ΑὉτΙ κατακλιθῇ. 4. ἐπειδὰν δὲ] [ΛΟ ΥΙ ἐπειδὰν ν 6] ἐπειδ᾽ ἄν. 
ὑπὲρ ἃ. ὑπὸ Βιῖν. 5. τὰ τοιαῦτα ἃ. (εἶξε: τοιαῦτα. προσιέναι 
ΤΉΔΥΡῸ Α. προσεῖναι Αι. οἱ σοἴΕΥ]. ἐκπεριιέναι] περιιέναι ἃ. 6. μενεῖ 
(ὐαβϑίβ!ο. [011 μένει. 7. μελαγχίμοις) ἴδτι1 μελαγχείμοις. 

3. κατακλινῇ ΤΟ κατακλιΘῇ Χροηο- 6. ἄδηλα] Οὐ εοιμ"θηέι" δῦ τνοϑρε- 
ῬΠΟΙΙΙΒ 6886 ΟἸΧῚ δα υτορ. 8, 7. 4 

τεχνάζειν] ΘΠ Δ ΠῸΒ Ν. Α. 6, 17,3 
Εἰς τὴν κοίτην τὴν συνήθη οὐ πάρεισιν 
ὃ λαγὼς, πρὶν ἢ ταράξαι τὰ ἴχνη πῆ 
μὲν εἰσιὼν, πῇ δὲ ἐξιὼν, ἵ ἵνα ἀφανίσῃ 
τὴν ἐκ τῶν θηρατῶν εἰς αὑτὸν ἐπι- 
βουλὴν, σοφίᾳ τινὶ φυσικῇ τὸ θηρίον 
τοὺς ἀνθρώπους αἱμυλώτατα ἀπατῆσαν. 
5ΟΗΝ, 

διὰ τὸ διώκεσθαι ἀεὶ ἀπὸ τῶν τοιού- 
των) υἷα βΕΙΩΡῈΡ (Ἀ]10τ18 νεϑί! 1185 
δρΊίαίαΓ, Τειτίτεττε, 

5. οὐδαμοῦ περάσει) ἴίος ααῦτη δι, 

Ὁ] ΘΙ Β. ῬΟΥΤΊΘΘΏ ΓΙ, ΒΟΥ ΘΠ πὶ οὐ- 
δαμοῖ. 

γαῆι. ΝΕΙΒΚ, 
λειπομένη] ὥρα, το]! α στη α1Ε1 ἴθπι- 

Ρι5. ὙΕΙΒΚ. Ρχὸο ἂν Βου ΘΠ 1 
ἐὰν, εὖ 0. 2- 

7. ἥκοντος] [)6 ἐθηηροτα αἸΟΙΓαΓ, αἱ 
ΒΆΘΡΙᾺ5 ἀρ Χοπορμοπίοπα 46 αἸ 615 
ν6] τ] ῃ510 8. 

8. ἐκκυλισθῇ}) ἘΦ τϑίιθιιβ 8588. δεχρβϑ- 
ΑἸ ΟΊ, νουίῦ Ζϑαπῖθ. ΑΘΒΟΏΥ] ΡΓΟΠῚ, 
87: Ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐκκυλισθήσει 
τύχης. ΒΟΉΝ. ΑἸ. ν. ἴῃ Βίβρῃ. 
68. 

ἀπαγορεύει] ΡοΙῸΧ 5: 50: Διὰ μέν- 
τοι χιόνος ἐπιφανέστερα τὰ ἴχνη καὶ 

οὐ δυσζήτητα, ἀλλ᾽ εὐαίρετος ὁ λαγὼς, 

--  μρεδς 

πον ων μδδιν. ἐς 



ἐπ Ρ. ΤΥ. ΦΘΥ 
’ὔ ἴω ΄ Ν Ἀ ΧΝ ΄ ΄- ΄“ 7 

βαθος τῆς χιονος καὶ διὰ τὸ κάτωθεν τῶν ποδῶν λασίων 
5 7 3 ΄- 7 7 

ὄντων προσέχεσθαι αὐτῷ ὄγκον πολύν. 

ΚΙ Φ,. 9. 

Ἐπὶ δὲ τοὺς νεβροὺς καὶ τὰς ἐλάφους κύνας εἶναι 

Ινδικάς" εἰσὶ γὰρ ἰσχυραὶ, μεγάλαι, ποδώκεις, οὐκ ἀψυ- 
χοι᾿ ἔχουσαι δὲ ταῦτα ἱκαναὶ γίγνονται πονεῖν. τοὺς μὲν 
οὖν νεογνοὺς τῶν νεβρῶν τοῦ ἦρος θηρᾶν: ταύτην γὰρ 

2 τὴν ὥραν γίγνονται. κατασκέψασθαι δὲ πρότερον προελ- 
θόντα εἰς τὰς ὀργάδας, οὗ εἰσιν ἔλαφοι πλεῖσται" 
ἂν ὦσιν, ἔχοντα τὸν κυναγωγὺν τὰς κύνας καὶ ἀκόντια 
πρὸ ἡμέρας ἐλθόντα εἰς τὸν τόπον τοῦτον τὰς μὲν κύνας 
δῆσαι ἄπωθεν ἐκ τῆς ὕλης, ὅπως μὴ. ἂν ἰδωσι τὰς ἐλά- 

3 Φους, ὑλακτῶσιν, αὐτὸν δὲ σκοπιωρείσθαι. ἅμα δὲ τῇ 

ἡμέρᾳ ὄψεται ἀγούσας τοὺς νεβροὺς πρὸς τὸν τύπον οὗ 
ἂν μέλλῃ ἑκάστη τὸν ἑαυτῆς εὐνάσειν. κατακλίνασαι 
δὲ καὶ γάλα δοῦσαι καὶ διασκεψάμεναι μὴ ὁρῶνται ὑπό 
τινος, φυλάττει τὸν ἑαυτῆς ἑκάστη ἀπελθοῦσα εἰς τὸ 

ὅπου δ᾽ 

1. τοῦ ΤηΔΥρΡῸ Α. τὸ Α. οἷ ορἴουι. 
λάττει] Δδτ1] φυλάσσει. 

καθότι καὶ τῇ δασύτητι τῶν ὑπὸ τοὺς 
πόδας αὐτοῦ τριχῶν ὄγκοι προσιζάνον- 
τες τοῦ δρόμου τὴν ῥᾳστώνην ἐμποδί- 
ζουσι. 5ΟΗΝ, 

1. νεβροὺς Ἠ!ππα]ο5, (ὐδίπι]ο5 σοΥ- 
ἀπε ΜΙ τ. ἢ]- 22, 180: Οὔ γ85. 4, 
436; ὉὈῚ νεβρὸς ἐλάφοιο ποτιηϊηαίατ. 
Κεμὰς, 4186 ΠΟΙΏΙΗΔΙΌΥ ΟΌ͵Ω ἴθροῦθ ἢ 
γϑηδίοη6 []. το, 261, 811} σΘ 118 ΟΘΥΥ], 
811 ΟΔΡΙΘΔΠΊ, δορκάδα, ἸπὲοΥρτοία 8 η- 
ἰῸΓ, ἰαβίε Αρο]οπῖο. Ἐὰχ βοῇ ]}18 δᾶ 
ΑΡΟΠ]ΟΠΙ ΑΥρΌΠ. 4, 12, 4188 ΘΧΒΟΙΡ- 
510 Εἴγτηο]. Μ., δρραγοῖ νδὺὶα δεία- 
ὑπΠὶ (ἸΒΟΓΊΠΊΙΠ8 ΘΟΙΠΙΠΘΠΐΟΒ 6588 σΎΔΙη- 
ΤΩΔ[]00Β, εὐ 1105 κεμάδα ᾿ηἰογρτούδίοβ 
τὴν ἐκ νεβροῦ μεταβληθεῖσαν ἔλαφον, 
81105 ΟΡ: παΐο8 κεμάδα 6386 τὴν ἐπικοι- 
μωμένην τῷ σπηλαίῳ, σοὨίτα νεβρὸν 
τὸν μείζονα καὶ ἐπὶ βορὰν νεμόμενον. 
ΘΘΙΙΟΥ δοίδ5 κεμάδα ἃ σεΥνο ἀἸβυηχιΐ, 
ἘΠῚ ῈΣ οΙατίο Ν.- Α΄. 14. 14: 1, “6, 
αϊδοααβ. 5ΟΌΗΝ. Τὴ (εοροηϊοῖς 
19. 8» ΕΘδ0 οδραΐ περὶ ἐλάφων. Ξενο- 
φῶντος. ϑεα Ξενοφῶντος οτηϊ0 οοἄ. 

2. ἄπωθεν] [ΛΌΥ] ἄποθεν. 3: φυ- 
ἑαυτῆς] αὐτῆς ΔΑ. 

Οτιαϊδηιι8. 
Ἰνδικάς) ἴ)6. 18 Αὐϊϑίοίθθϑ Η. Α. 

Θ.. 28: ΔΙΘΙΙΆΠΠΙΒ 8: ΓΞ: ΡΟΙΠΙΣ π- 27: 
θῖνα 45: 5ΘΗΝ. 

νεογνοὺς ] ἘΠ15 ἸΘροτύτη ζοΘΙθι18 ἴο- 
ΠΘΙῚ5 Ἰηΐτα ΘΠΏΤΠΠῚ ῬΑΙΟΘΗ ΠῚ 6556 
ΟΘμβιπ ΒΌΡΙα Ο. 5, 14. ΘυΙἋΠΙ 5θη- 
ΒΌΠΙ ΘΙ ΠΉ ΘΙ ΒΟΥ αΥ ΠΟΙΊΟ ΤΘ]ΙΟΊΟΒΙΙΒ 
1ῃ ΒΙΠπῸ11|5} 5ΟΗΝ, 

2. ὀργάδας] Υ. [πᾶρχ. 

ἄπωθεν) ΝιΠοϑύτη ο ποΐδυϊ δα ὙΠ65 
Βίθρμδηὶ. Ταπι βου θοπάππ μὴ, ἐάν. 

ὩΣ εὐνάσειν Ασβίοίε!εϑ ΗΣ Δ. 9. 8; 
46 σεῦνο; ἴδγει τὰ τέκνα ἐπὶ τοὺς 
σταθμοὺς, ἐθίζουσα οὗ δεῖ ποιεῖσθαι 
τὰς ἀποφυγάς" ἔστι δὲ τοῦτο πέτρα 
ἀπορρὼξ μίαν ἔχουσα εἴσοδον. το ῖτος 
,κατακλίνασαι ῬΌΙΠΧΣ 55 77: Ἢ μὲν 

μήτηρ ἑαυτὴν καταβαλοῦσα θηλάζει τὸ 
βρέφος" ὁ δὲ πατὴρ ἄπωθεν φυλάττει 
καὶ πρὸς τὸν προσελθόντα ὑπερμαχεῖ. 
Θυδε δἱπιπάθβ ἀποία 6886 δρρδτζεῖ, 
5ΟΗΝ. 
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3 Ψ "55, 7 Ἁ “ Ἁ ’, ζω ΘΝ 

4 αντιπέρας. ἰδόντα δὲ ταῦτα τὰς μὲν κύνας λῦσαι, αὐτὸν 
Ἁ ᾽ὔ 3 ’ὔ ..7 ἈΝ ἈΝ Ἁ “- 

δὲ λαβόντα ἀκόντια προϊέναι ἐπὶ τὸν νεβρὸν τὸν πρῶτον, 
΄ῳ 3 3 7 “κ᾿ 7 ,ὔ 

ὅπου εἶδεν εὐνασθέντα, τῶν τόπων ἐνθυμούμενον, ὅπως 
ἣν { τ Ν Ἁ 3 “ Χ 

μὴ διαμαρτησεται πολὺ γὰρ ἀλλοιοῦνται τῇ ὄψει ἐγγὺς 
΄ Ἂ - “ 3) 53 9 Ν  5Ὶ 

5 προσιόντι ἢ οἷοι πόρρωθεν ἐδοξαν εἶναι. ἐπειδὰν δὲ ἴδῃ 
3 ΤΝ ’ 3 7 ε “ 3 7, Ψ 

αὐτὸν, προσιέναι: ἐγγύς. ὁ δ᾽ ἔξει ἀτρέμα πιέσας ὡς ἐπὶ 
ὯΝ ς, Ὁ ὦ » ᾽ὔ 5. Ἀ5 ,ἷ 5 “ » 

γὴν, καὶ ἐάσει ἀνελέσθαι, ἐὰν μὴ ἐφυσμένος ἡ, βοῶν μέγα. 
’ ἃ ’ ᾽ ἴω Ν Χ Ν ἊΝ ἃ ΕΣ 

τούτου δὲ γενομένου οὐ μενεῖ; ταχὺ γὰρ τὸ ὑγρὸν ὃ ἔχει 
5 ε ἴων ε Ν “ “ ᾽’ ἴω ΄- 5 

ἐν εαυτῷ ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ συνιστάμενον ποιεῖ ἀποχωρεῖν 
5 7 ς 7 Ἁ ς Χ σι ΄ι Χ ,ὔ ἵ, 

6 αὑτὸν. ἁλώσεται δὲ ὑπο τῶν κυνῶν σὺν πόνῳ διωκο- 
δὶ 7 Ἁ κι σι ς ζω ς Ἁ 7 [ 

μενος λαβόντα δὲ δοῦναι τῷ ἀρκυωρῷ" ὁ δὲ βοήσεται" ἢ 
δ᾽ 5, ἃ Ν 9 ἴω Ν 3 39 ’ὔ 3 ΄“- 

ἐλαῴος τὰ μὲν ἰδοῦσα, τὰ δ᾽ ἀκούσασα, ἐπιδραμεῖται 
΄σ ΕΣ ΦΙΌΝΝ ἴω 3 ᾽ 3 Ἁ 7 ΄- 

γτῷ ἔχοντι αὐτὸν ζητοῦσα ἀφελέσθαι. ἐν δὲ τούτῳ τῷ 
“ 3 ’ὔ’ ἴων ς “ ἴω “ 

καιρῷ ἐγκελεύειν ταῖς κυσὶ καὶ χρῆσθαι τοῖς ἀκοντίοις. 
7 Ἁ ᾽ὔ ,ὔ Χ 7 

κρατήσαντα δὲ τούτου πορεύεσθαι καὶ ἐπὶ τοὺς ἄλλους, 
Α “- 5 ΄-“ γ Ν 3 Ἁ “ “ ’ὔ’ ἐν 

8 καὶ τῷ αὐτῷ εἴδει πρὸς αὐτοὺς χρῆσθαι τῆς θηρας. καὶ 
ε Ν ’ - “ “ .χ΄] ε Χ ,, 

οἱ μὲν νέοι τῶν νεβρῶν οὕτως ἁλίσκονται" οἱ δὲ ἡδὴ 
Ψ “ 7 ΑἉ Ἁ ἴω ’ὔ 

μεγάλοι χαλεπῶς" νέμονται γὰρ μετὰ τῶν μητέρων καὶ 
ἘΝ 5 , ΄“- 4 7 3 

ἑτέρων ἐλάφων; καὶ ἀποχωροῦσιν, ὅταν διώκωνται, ἐν 
4 οον Ἁ 3 Ν “,ι ΞΓ}, 3 4 ς 3 

ο μέσαις, ὃτε δὲ πρόσθεν, ἐν δὲ τῷ ὁπισθεν ὀλιγάκις. αἱ ὃ 
δ) Ν ζ ν “ , ἴω 

ἐλαῴοι τὰς κύνας ὑπὲρ αὐτῶν ἀμυνόμεναι καταπατοῦσιν" 
ΦὩ 3 9 9.» ΟΡ Σ5 ΣᾺ Ν Ἷ ΣδΧλ 
ὥστ᾽ οὐκ εὐαλωτοί εἰσιν, ἐὰν μὴ προσμίξας τις εὐθὺς δια- 

᾿ ΄ “ΟΝ 5}. Ὁ 19 7 σ΄ “ , 5. ΕΣ 
σκεδάσῃ αὐτὰς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥστε μονωθῆναι τινα αὑτῶν. 

σ΄ δ ων ἊΝ ἃ “ “ ’ὔ 

το βιασθεῖσαι δὲ τοῦτο, τὸν μὲν πρῶτον δρόμον αἱ κύνες 
3 ,ἷ γ Ν 7 “ 3 ’ “ ΟΝ 

ἀπολείπονται' ἢ τε γὰρ ἀπουσία τῶν ἐλάφων ποιεῖ αὑτὸν 
ἢ ,ὔ σ , 8 χω 7 

περίφοβον, τὸ τε τάχος οὐδενὶ εἰκὸς ἐστι τῶν τηλικούτων 

4. οἷοι (ὐαϑί4}1ο. ΤΑΌΤΙ οἷ, 5. πιέσας οτη. ΔΑ. ὈΓ. 8. ὁτὲ 5.6- 
Ῥίδπιιθ, [0] ὅτε. 

Β. πιέσας ὡς ἐπὶ γῆν] ΝααίΓΑ 16 
αἸοΐαθμπη ρῖὸ πτήσσειν, πτώσσειν. 
5ΟΗΝ. ϑαργτα 8, 8: ᾿Εὰν μὴ ἄρα 
ἐν αὐτῇ τῇ χιόνι πιέσῃ ἑαυτόν. ὕπαο 

ἢ1ς ὡς ἴῃ ἑαυτὸν τητιίαθαΐ ΟΠ ΘΙ ΔΟΥι8 
1ῃ. [πα]ς6. 

τὸ ὑγρὸν---συνιστάμενον) Π ΌΤΠΟΙΘΒ 
ΟΙΏΠΘΒ, 4] ΟΘΟΓΡΟΥΙ ᾿ηϑαηΐ, {γΙρΌΤΘ 
1115 νϑ]α!] σοπαθηβαίοβ [π|6]]101 
Ρευΐο, αὐἱθτι8. {Ἰπηοθῖη ΠΙ ΠΏ], ἃ [1|- 
σιαϊίαΐθ βαηρΊ 15 ταροϑύϊασμῃ δὉ Ατ]- 
βίοίβὶβ οὖ 8118, Δι ΤΙ σθηβοὺ Χοϑηο- 
Ρῇοῃ. Οοηῇ. Αγϊδίοί. [)6 ραγί. δ} ]Π), 
1,4. 5ΠΗΝ. 

6. σὺν τ Υ. δηπού. δα Ηιρ- 
ῬδΙςἢ. 7, 5 

9. καταπατοῦσιν) Ῥτοίογαπί, αὖ τοοία 
γον Τ,ΘΟΠΙΟΘΠ5. 

1Ο. ᾿βιασθεῖσαι) ῬΟΠ]αχ 5, 78 : Καὶ 
τὸν μὲν νεβρὸν εἰ δυνηθείης ἀπελάσας 
ἀπὸ τῶν γονέων κυνοδρομῆσαι, τὸν μὲν 
πρῶτον δρόμον ἀπολείψει σύ τε καὶ αἱ 
κύνες, ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς ἀπαγορεύουσιν 
ἄρα οἱ νεβροί. ΞΟΗΝ. 

εἰκὸς, ΔῸ ΠΘΟΠοΙάν]ο 1π ἐοικὸς τηῖϊι- 
ἰδύστη, ταϊσατη αὐ 6 πὶ ΠπΟΟ ὍΠῸ Ἰερὶ 
Ιοοο Χαπορμοηίίβ, 8566 πῸμ ΠΗΪΠῸΒ 
ΓΙ ΓΤΩ, 581 ργαγ118 ἀθροαύαγ, 4αὰὶ 
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12 

παρὰ τὸ ποὺς καὶ τὸ στρέφω. 

ΟΑΡΟῚΧ. φ 09 

νεβρῶν᾽ δευτέρῳ δὲ καὶ τρίτῳ δρόμῳ “ταχὺ ἁλίσκονται: 
τὰ γὰρ σώματα αὐτῶν διὰ τὸ ἔτι νεαρᾶ εἶναι τῷ πόνῳ οὐ 
δύνανται ἀντέχειν. ἵστανται δὲ καὶ ποδοστράβαι ταῖς 

δν, 3 “- 27 Ν Χ “ Ν ΧΝ εἰὐσι 
ἐλάφοις ἐν τοῖς ὁρεσι περὶ τοὺς λειμῶνας καὶ τὰ ῥεῖθρα 

Ν δὰ ’ » “ ͵ ᾿ Ν ἴω 32) ἊΝ 7 “ὃ 

καὶ τὰς ναπας ἐν ταῖς διόδοις καὶ τοῖς ἔργοις πρὸς ὃ τι ἂν 
,, Χ Ν 53 Ν ΄ 7, 

προσίῃ. χρὴ δὲ εἶναι τὰς ποδοστράβας σμίλακος πεπλεγ- 

ΘΟΠΓΥΔΙΙΟ 5οΙθηΐ τηοαο ᾿6ΟοδΓ6 οἵ νοὶ 
ΘΟΟΠ Γῶ ὙΕΥΒΙΊΙΠῚ ΠΓΘΙΤΘ [ΟΥ̓ΓΊΔΠ ἔοικα. 
Υν. Βγύηςοκ. δὰ Ατιβίορῃ. Νὰ. 185. 

δύνανται] ΜΆ] τὴ δύναται. Ν΄. δά 11,4 
11. ποδοστράβαι] Ἐΐγτα. Μ. Ρ. 678, 

28 : Ποδοστράβη, τὸ γινόμενον πρὸς τὰ 
στρέμματα τῶν ποδῶν ξύλον" Ξενοφῶν 
δὲ τὴν ταῖς ἐλάφοις ἱσταμένην πάγην' 

Ηδτρο- 
οΥαῖο: Ποδοστράβας ἔλεγον μηχανή- 

, ΠΡῸΣ ᾿ 
ματά τινα ὑπὸ τῶν κυνηγετῶν κατα- 
σκευαζόμενα, εἰς ἃ τὰ θηρία ἐμβαίνοντα 
ἡλίσκετο. διείλεκται Ξενοφῶν περὶ τῆς 
κατασκευῆς. αὐτῶν ἐν τῷ περὶ κυνηγε- 
τικῶν καὶ τῆς χρήσεως. 

12. σμίλακος) ῬΟ]ΠΧ 5, 22: Ἢ δὲ 
ποδάγρα ἵσταται μὲν ἐλάφοις καὶ ὑσὶν 
ἔσθ᾽ ὅτε᾽ καλοῖτο δ᾽ ἂν καὶ ποδοστράβη. 
κύκλος δ᾽ ἐστὶ σμιλακίνου ξύλου, καὶ ὁ 
κύκλος στεφάνη καλεῖται. κατείληπται 
δὲ ἥλοις σιδηροῖς καὶ ξυλίνοις. παραλ- 
λὰξ ἑκατέροις, καὶ πλόκανον ἐν μέσῳ 
πλέγματι πέπλεκται, ὡς πατῆσαν τὸ 
θηρίον φερόμενόν θ᾽ ὥσπερ ἀναστρέ- 
ψαι τε τὴν ποδοστράβην. καὶ ἐνσχεθῆ- 
ναι στερεῷ βρόχῳ κατὰ τέχνην ἐπ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο πεποιημένῳ. ἐντίθεται δὲ 
ἡ ποδοστράβη ὀρύγματι, καὶ ἀπὸ τοῦ 
περὶ τῇ στεφάνῃ βρόχου σειρά τις ἐκ- 
τέταται, ἣν καὶ σειρίδα καὶ ἁρπεδόνην 
καλοῦσι" «πλέγμα δ᾽ ἐστὶν ἐκ σπάρτου 
στερεὸν ἡ σειρὶς, καὶ ταύτης ἀ ἀπήρτηται 
ξύλον ἐν ἄλλῳ πλησίον ὦ ὄντι ὀρύγματι 
κατακείμενον, ὅπως, ἐὰν τὸ θηρίον ἐπι- 
βὰν ἀναστρέψῃ τε τὴν ποδοστράβην 
ἐφ᾽ ἑαυτὸ καὶ ἐνσχεθῇ τῷ βρόχῳ, τὴν 
ἁρπεδόνην καὶ τὸ ξύλον. ἐφελκόμενον 
ἐμποδίζηται πρὸς τὸν δρόμον, μάλιστα 
εἰ τῶν προσθίων τις αὐτοῦ ποδῶν ἐν- 
σχεθείη. “καὶ τῷ μὲν κυνηγέτῃ μεταθεῖν 
ὑπάρξει κατὰ τὸν ὁλκὸν τὸν τοῦ ξύλου, 
ῥᾷον μὲν, εἰ κατὰ γῆς μαλακῆς ἐπισύ- : ; 
ροιτο ἣ δὲ τραχυτέρα καὶ αὐτὴ τὸ 
σημεῖον ἐνδίδωσι τῷ θηρίῳ μετιέναι 
κατὰ τὰ ἀποσύρματα τοῦ ξύλου. ἔσθ᾽ 
ὅτε δὲ καὶ αὐτὸ τὸ ξύλον ἐνσχεθὲν ὕλης 
δασύματι ἢ πέτρας ἀνισότητι ἔστησε 
τὸ θηρίον. Ογιδ6 Βιηριυ]αίίπη ἀθίμοθρ8 

σοτηραταῦο. Σμίλακα ἑαφιηι Ἰπίθυρ 6- 
ἰδηΐατ. Αποα 8ῃ τϑοίθ Πα ἀπΡιΐο. 
Δα ατγιποῖαπι ρϑαϊοδθ δηΐτηο ἸΠἴοΥ- 
τηδη στη, ΟΠ ΠΠΟΙΠΙπηατη οϑῦ Ρθαϊσαθ 
ΒΙησιἶα5. ρϑυῦθβ νυ] 1566. ΟΡΘΥΪΒ. Π0Π- 
ΠΘΧΊΟΠΘΙΩ ΨΕΓΌΙΒ ἴα ΘΟΠ 5668], πὖ ἰ6ο- 
ΤΟΥ [ΟΥ̓Δ ΔΡΊΠΟΒΟΟΡῈ ροβϑιίύ. Η]ηῸ 
ΟΥὐεβοθηΐαβ α6 Αρτίοι]ῦ. 1Ο, (. 22 : 
“Το βαηΐ,᾽ ᾿ηααϊΐ, “΄ Α]186 ἴδ] 86, 
ααθα8 ἴῃ ῬΘαΙθ15. Βῖνθ ΟΥΌΤΙ 18 ΟΠ]- 
Π6Β5. σθηθγα ο᾽ ὈΘβδ6. σΔΡῚ ροβϑιηΐ, 
4α86 ΟσΟ. Δ ηΤΌΣ 1ἢ 1ΠΠΠΟΥΊΌτι8, ααΠθτι5 
ταὐπηῦαγ, απᾶθ ϑαηῦ [4118 ἥστιγαθ δαΐ 
ἔοστηδθ, απο ΠΟ ΠΙΒῚ οου]αίΐα Παδ 
1Πΐ6]1151] ροββοῖ, [Ι͂ἄδοαῦθ 41] 685 Πᾶ- 
Ὀδγα γα]ῦ, νἹαθαῦ Δ Ὁ ἢ15, 411 615 αὐὰη- 
[ὉΓ, δισαΐ οἵ ΘρῸ ν!΄θσθ ν οἱ]. '[α]- 
Οἷα ἀογιναῦαν οχ [ς041160 ἑαρίϊοία, απο 
γοσαθι]ο μος ρσαπτιβ ροαϊοδα εἰρηιῆ- 
σαῖαγ. Οὐ δβουταΐθη ἔα τιοαθ δαροῖ 
Β|]Θ 111 ΒΟΥΙρίουυμη οδίθγουμτῃ. 
Ῥγδθίθσ θβηϊτη (σι π| ΠΟΤ ΠΘ ΠῚ ΠΟΨ], 
4ῸΙ Ρβαϊοδγιτα βίσιιοῦαγαπι ο συ] ; 
566 15 ἴδια ΟὈΒΟΓΤ]ῚΒ γ ΥΌ18 Π 1881 ρ186- 
ΘΥΊΘΏ5 αἀΘβουρβιῦ, αὖ ΠΟ ΤΟΥ ἸηΕΓ- 
ΡΓΘίθηη ροβίγθπηαση Ἠο] πηβϑίδ ἸΘΏ 56 ΠῚ 
Ῥδύαπη 86 ΠΙὮ1] ἴῃ 60 Ιοοο 1ηῖ6]- 
Ιοχῖββθ. ““Ναπη ἔυϊ,᾽ ἱπαᾳυϊ ν. 80, 
““ οὗ Ἰδατιο 15. Δ|10 15 ΟΟΥΤΔΟΙ θ 15. 1888 - 
ΘΘΥΨΊΠΟ ΤΠ|556 176 ΤηΔΟῚ8 σΟὨΓΘΧΘΙΈ ΠΘΙ- 
το ; ἔγαιϑ ἰδσϑῦ ᾿π516188 ὨΘΌΙ Τη6η- 
8 ἔδτῖηο. Θαϊὰ ὃ αὶ ἀδηίαίαβ ΠΠΡΉΟ 
τΤΟΌοΓΘ οἸδιβιῦ νηπίου ρΘ 1685 ὃ αστα 
ἀἸββι τη] ΠΡ 15 ΔΥΤῚΪ5 5ᾶθρ6 ὨδθοΥ 
ἸΤΩΡΓ 4615 8116Π1 ποτὰ ΙΔ ΟΥ 5. [.8- 
Π605 ΟυΤΎΆ665 γ6] ουγγθηΐθβ ΔΙ πᾶδ 
ΠΟῚ ΠΟΥΙ: νἹἱαθηΐυῦ ΟἸΝΘΥΒῚ 80 118, 
ααϊθα8 ῬΟΠυχ ΟὨΔΘΤΟΒ ΟΔΡῚ δἷΐ 1η]66- 
115 5» 84. τοὺς δὲ καὶ ζῶντας αἱροῦσι 
βρόχοις σειραίοις περιβάλλοντες. Ε͵]8- 
ΤΩΟΑἹ ΙΔ] 615 θα 08 ἔθυοβ ΑΠΊΘΙΊΟΔΩΪ 
Δ] αβατιθ ἴθγαβ σαριπηΐ, ᾿βάθπιαιο 16 ΘΓ 
10 Ὁ6110 σοῃίγα ποϑβίθμῃ αὐπηύαῦ, α16πι- 
δαπηοάπηῃ 46 Αβίδῃὶβ ψυϊθαβαάδιη το- 
[εὐ Ηεγοαοίι5. ὅϑ'6α ΠΟΒ δα 1608 ΡΟο- 
{118 νοϊαπέοδ φαδτη οὐ ὙΘηΐ685 ἸΧΟΓΙΊΒ. 
Οὐγγᾶςαβ νεῸ βυηΐ Ἰδαπαὶ Ἰσπο 8π- 
ΟΠΟΓΔΘΙΟΥΤΩΙ δπηθχὶ, 4] 8 ΘΙθρμδῃ- 
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μένας, μὴ περιφλοίους, ἵνα μὴ σήπωνται, τὰς δὲ στεφά- 
νας εὐκύκλους ἐχούσας, καὶ τοὺς ἥλους ἐναλλὰξ σιδηροῦς 
τε καὶ ξυλίνους ἐγκαταπεπλεγμένους, ἐν τῷ πλοκάμφ' 

μείζους δὲ τοὺς σιδηροῦς, ὅπως ἂν οἱ μὲν ξύλωοι ὑ ὑπείκωσι 
τῷ ποδὶ, οἱ δὲ πιέζωσι. τὸν δὲ βρόχον τῆς σειρίδος τὸν 
ἐπὶ τὴν στεφάνην ἐπιτεθησόμενον πεπλεγμένον σπάρτου 
καὶ αὐτὴν τὴν σειρίδα: ἔστι γὰρ ἀσηπτότατον τοῦτο. ὃ 
δὲ βρόχος αὐτὸς ἔστω στιφρὸς καὶ ἡ σειρίς" τὸ δὲ ξύλον 
τὸ ἐξαπτόμενον ἔστω μὲν δρυὸς ἢ πρίνου, μέγεθος τρισπί- 

τά θαμον, περίφλοιον, πάχος παλαιστῆς. ἱστάναι δὲ τὰς το- 
Ψ, ͵ “- “ ᾽ὔ » 

δοστραβας διελόντα τῆς γῆς βάθος πεντεπάλαιστον, περι- 
᾿ δ ΄ ͵ὔ 3 “- -“ 

φερες δὲ τοῦτο, καὶ ἄνωθεν ἴσον ταῖς στεφάναις τῶν ποδο- 
ἴω ἃ Ν. ᾽7, , - ΄- 

στραβῶν, εἰς δὲ τὸ κάτω ἀμειβόμενον στενότητι" διελεῖν 
δὲ καὶ τῇ σειρίδι καὶ τῷ ξύλ ς γῆς ὁ ἱζεσθ αἱ τῇ σειρίδι καὶ τῷ ξύλῳ τῆς γῆς ὅσον ἵζεσθαι 

13. αὐτὸς Γ,ΘΟΠΙΟΘΠΠΒ. 
πεταπάλαιστον. 

ὑππ| ΟΔΡΙ {τϑαϊ Τωγρῖν Πβέοῖγ αἱ 
ϑίαην 1, Ῥ- 284. [106 ρβᾶάϊοα παπο 
νι ἀθατηαβ. Ποδι7 εἰ στ, ἀἰοοτα (τᾶ- 
[1ὰ8 ναοί! στεφάνην, Δ ΠῚ 0581} 
ΧοΠοΡρΠομ εὔκυκλον αἸοϊΐ, τού δὴ 
ΤοΥΤηδ ΟἸΓΟΙΪΑΤῚ ἀθἤπιθπβ. [πίτὰα ππης 
οἰσοῦ! στη τὸ πλόκαμον (ρταρίθσο πλό- 
κανον, ΟΡῈΒ ν}116, πλέγμα, ἀραα ἘΠ 6ο- 
ΡὨταβύασιῃ Η. ΡῚ]. 4, τι, οὖ Ῥ]δίομθηη 
1ῃ Τπη8θ0. (ὐοπῇ. Δ΄ οββοίησ, δα [)10- 
ἀΟΥΌΙΩ 1, Ὁ. 205) ΘΟΠΟΙαϑιιπὶ [σ]558 
Ρυΐο οαπὶ (ὑοητ. (ἀθβηθοσο. [ἴα δἵραϊ 
οὐϊατη (ἀὐδίϊπιβ : ἡδρηο θη τοδογο 
οἰαμαϊὶ οἱ ροαϊοαβ αἰοιιἑαία5. (Οτοῦ- 
Ἰὰπὶ νεὶ ΘΟΓΟΠ Δ) 6Χ Ἰἰσῃπὸ Π͵|9σΠ60 
[αοΐδτη νοὶαϊῦ; ρθαΐϊοαβ νοοσϑῖ ν 6 
ΟΡτι8, τὸ πλόκανον. δ8εα οἵ αοηέα- 
ἐα5 ὃ ΤΉ ΘΠΠσΟ Τηπποῦοῃθθ ΟἸδνοσίιπι 
ΓΘΥΤ ΘΟ ΠῚ οἵ ΠΙΡΉΘΟΙΙΙΠΏ, ΤΠ] ΡΙΘΧΟΥΊΤΗ 
τῷ πλοκάνῳ, Βυϊγοοίοβ. ΗΙ ρεᾶββ 
ΟΟΥΨΟΥΙΠῚ ἹΠἸρΡΟΒΙίο5 πιέζουσι, ΡΓ6- 
τηπηΐ δ (θηθηΐ ᾿τπηρδοῖ! ; ΠΡΤΉΘΙ 60Π- 
{Ὅ8. σοσαπηῦ ΡΟΠΑΘΙῚ ἔοσδθ ΠΟ ΌΤΙ ὈΘΗ15 
66 ᾿πῆστιηΐαν 5010 ρεάστηῃ (ὑπείκωσι 
τῷ ποδι). ῬΟΙΙὰΧ αἷΐ, τὸ πλόκανον ἐν 
μέσῳ πλέγματι πέπλεκται. ἴ7}0}] τοοΐθ 
ΚαἨληϊαβ νἱαϊ πλέγμα τι ΟἸἸπὶ {1556 
86 πλόκανον δαβογιρίυτη ἃ σ,δτητηδ- 
{160 οἵ ἀδ]επάαπι. (ὑ810811 πΠοο πλέγμα 
ἃ. σοῖνοὸ 86 α]ῦ, βεα αχαοα βυθ)]αηρ, 
δυο ϊϊ 6] βυδυογίϊ 8. σοῦνοὸ (ἀναστρέ- 
Ψψαι τὴν ποδοστράβην) ροαΐοαηι, ἰὰ 
ΧΟΠΟΡΏΟΙ Ἰρβ6 αὐϊάοπη 8. 18, ἤει 

ΤΛΌΤῚ αὐτοῦ. 14. πεντεπάλαιστον) ᾿ΛΌτὶ 

{8610 ἀνεστραμμένην τὴν ποδοστράβην 
ΤΩΑΘΙΠΟΥΔΠ8, ΘΥΘΙΒΔΠῚ 6 ἴονϑα ρβαίῖοϑτῃ : 
40 5ῖ61:0 1Πδηπθδῖτιπη σουν απ δαΐα- 
1558 σορῃοβοὶδ. Θθα σοΡν 5 ΡΘΟΙΟΔΙη 
δνουτῦ ΠΟῚ ΟΔΙΟΔ ΠΟ ΤΠ ΟΥΟΠ65 πλο- 
κάνου, 564 μοίϊὰ8 ίσπο, ΟσαπΠῚ Ῥϑᾶββ 
Βδοτρηΐοβ οὖ ἡοϊθηΐθϑ θχρβάϊγα να]ῦ. 
ϑοα Ὦϊο 1088 σοηδίμβ ἸΏ ρ]Ποαῦ Ρ6 6685 
Ἰδαᾳιθο ΒΌΡΟΥΙ ΠΟΤ ὈΘ ΓΙ Βαρτδ ΟἸτοα- 
ἴᾳτη. (ἰτοαϊσπι ἤππὸ οὰπὶ πλοκάνῳ 
τοτηθγα σοπΐπησιῦ ΟΠ αΧχ, ἀατη ἢδΙῚ 
Ὠππο αἷύ εχ ΠΡΟ σμίλακος, οὗ 'τηρδ0- 
[05 Πῦρ οἰανοβ. [)6 ἰδῆθθο ϑβίβϑίμ. 
5ΟΗΝ,. 

12. ἐπὶ τὴν στεφάνην] ὐπι ὅ85ἴε- 
ῬῆδΠΟ περὶ 6Χ ΡοΟΙ]ΙαΟδ οἵ 5. Τρ, ῥτδ6- 
ξεγθθαῦ Ζθαηῖτιθ εὐ Υ εἰβκπιβ. 866 
[Α]βύτη 11 ΙΔ 1161 πιβα τι ΘΟΙΩΤΏΘΠΙ Βηξ. 
[5 ΘῃΙΠῚ ΠΟ ΒΟ]ΌΤῚ Βαργα ΟἸΓΟΆΪΌΤΩ 
ἸΠΡΟΠΙΓΌΥ, 564 οὔδτα οἰγοα Θαπα ΡΟΏ]- 
{Γ, Θαπαθηηθ οὔπὰ 60 ΔΠΙὈΙ ΠῚ 
Βαθοί, πιῊ τιοχ νάθθιηιβ. ΒΟῊΝ. 

14. πενταπάλαιστον Ἀ1Ὸ οἴ 1Ο, 2. 
ΠΟΠ ΠΠ]8ΟῚΒ ἔθιθ μα τιπὶ ΘΒ πεντα- 
σπίθαμος 5 τα 2, 4 οἷ 7. 

ἀμειβόμενον ΟΥ εἰδίκίιιΒ. να : ρετ- 
ηιμαΐιην απριδίτι5, 1. 6. ΟἹ] ἀθΙ πο 6 ρ8 
Ἰηΐευαβ βασορᾶδί 5ρϑύματη ΘΏΡΤΙΒΙ185. 
5ΟΗΝ, 

ὅσον ἵζεσθαι] ὅσον ἐξαρκεῖ εἰς τὸ 

ἵζεσθαι τοοῖα Ἰηἰεγρτείδίαῦ ΖΘΌΏΙᾺΒ, 
ααδηΐατῃ βιποϊί, εἷς Πρπαπι οὕτη χη 6 
ἀθρτιτηδῦθγ οἵ ᾿ἀθβίαβε, Ὧ6ς. 5ᾳροῖ- 
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9 κ ᾿ ᾿ κ 3. ἈΥ ΔΝ Ν ΄ κ 
15 ἀμφοῖν. ποιήσαντα δὲ ταῦτα ἐπὶ μὲν τὸ βαθος τὴν ποδο-. 

ἄρ. ΄- 7 ΄ ὌΝ λ Χ 

στράβην ἐπιθεῖναι κατωτέρω ἰσόπεδον, περὶ δὲ τὴν στε- 
φάνην τὸν βρόχον τῆς σειρίδος" καὶ αὐτὴν καὶ τὸ ξύλον 
καθέντα εἰς τὴν χώραν τὴν ἐκ κατέρου" τῇ ,στεφάνῃ ἐπιθεῖ- 
ναι δοκίδας ἀτρακτυλίδος μὴ ὑπερτεινούσας εἰς 
δα, Ν , 7, Ν ΟΣ ΩΝ « “ Ἂ: Ξηδὰ Ν 

τό ἐπὶ δὲ τουτων πέταλα λεπτα, ὧν ἂν ἡ ρα ἡ. μετὰ δε 
“-“ “ “ - 9 » Χ “- Ἁ Χ 

τοῦτο τῆς γῆς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾿ αὑτὰ πρῶτον μέν τὴν ἐπι- 
πολῆς ἐξαιρεθεῖσαν ἐ ἐκ τῶν ὀρυγμάτων, ἄνωθεν δὲ ἰταῦτα] 
γῆς στερεᾶς τῆς ἄπωθεν, ἵνα ἢ τῇ ἐλάφῳ ὅτι μάλιστα 
ἄδηλος ἣ στάσις" τὴν δὲ περιοῦσαν τῆς γῆς ἀποφέρειν 

πόρρω ἀπὸ τῆς ποδοστράβης" ἐὰν “γὰρ ὀσφραίνηται 
νεωστὶ κεκινημένης, δυσωπεῖται" ταχὺ δὲ ποιεῖ τοῦτο. 

1 ἐπισκοπεῖν δὲ ἔχοντα τὰς κύνας τὰς μὲν ἐν τοῖς ὄρεσιν 
ς ΜΆ ’ Ν “ ἐν ᾿ Ν “- “ὕ 

ἐστῶσας, μάλιστα μὲν ἕωθεν, χρὴ δὲ καὶ τῆς ἀλλὴης 
« ν΄» Ε ᾿ ΄“ 7 “ς Ν Ν “ 27 5» 

ἡμέρας, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις πρῷ. ἐν μὲν γὰρ τοῖς ὀρεσιν οὐ 
᾽7ὔ ΄σ- Χ ΄ 7 Ἁ ᾽ ς » Ἁ 

μόνον τῆς νυκτὸς ἁλίσκονται, ἀλλὰ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν διὰ 
Χ 3 ᾿ς Ἀ “ ,᾽ “ Χ Ἀ ἣν » 

τὴν ἐρημίαν" ἐν δὲ τοῖς ἔργοις τῆς νυκτὸς διὰ τὸ μεθ 
ε , - Χ » 7 » Ν δ “ 

᾿ς .8 ἡμέραν πεῴοβησθαι τοὺς ἀνθρώπους. ἐπειδὰν δὲ εὕρη 
ἀνεστραμμένην τὴν ποδοστράβην, μεταθεῖν ἐπιλύσαντα 

τὸ ἔξω, 

15. τὴν ποδοστράβην ΤιΘΟΠΟΪΑνΊμ8. 
λίδος] ἀστρακτυλλίδος Α.Β.Τ Υ̓͂. 

ΓΑΡτὶ τῆς ποδοστράβης. ἀτρακτυ- 
γρ-. Ττρα ΤηᾶΥ50 ἈΠ Εἰ τ ΡΟ στ Β. 8. ΘΟΙτ: 

τό. ἄπωθεν] ΤΑΌ τὶ ἄποθεν. τὴν δὲ] ΓΔΡ1] τήν τε. 17. πρῷ] [ΛΔῸΝῚ 
πρωί. πεφοβῆσθαι] ΤΑΌΥΙ τατον δα. Βθα ριφ ΑΔ. ἴπ τάβιιγδ, οὐδ τη 
ααδίξποτυ ΠΕ ΘΥΆ τη σα ρᾶςθ. 

Εδθιο ΟΟἸ]ασηπδο. ΒΟῊΝ. 
πέταλα λεπτὰ] ῬΟΙΠῸΧχ 5»234: Τῷ δὲ 

ὀρύγματι χρὴ τῆς στερεᾶς γῆς καί τινος 
πόας ἢ φύλλων ἐπ᾿ τιφέρειν, τὴν δὲ νεα- 
ρὰν γῆν ἐκ τοῦ ὀρύγματος ἀποφέρειν 

τεχίθς, Ῥο]]ὰχ ἄλλο πλησίον ὄρυγμα 
ΕΠΟΟΙ αὖ ἴὰηὶ σα Ἰστποὸ ΔΡΡΘη5Ο. 
5ΟΗΝ. 

15. βάθος] Ῥο]χ ὄρυγμα νοοϑί. 
5ΟΗΝ. 

ἰσόπεδον) Ῥ]Δηττη 5᾽ζτι ΠΟΥΙΖΟΙ(ΔΙ], 
ααοα νπ]ρὸ ατοιθατ. ΒΟῊΝ, 

δοκίδας ἀτρακτυλίδος) [ΓιΘΟΠΙΟΘΠτι5 
οἱγσιίαθ, Ζθαμ5. ΟΠ 8115 ῥαβδία 
1η οργθίασ οχ [ϑιοβοουιἦθ 92, τοῇ. 
ῬοΟΙΙῸΧ ἴῃ ἴονθα ΠΥΒ15 ΟΑΡΊΘ Πα 5 5. 82: 
Καὶ καλάμου ἢ ἄλλου τινὸς εὐθραύστου 
ξύλου δοκίδας τοῖς βόθροις ἐπιτείνον- 
τες καὶ τῆς ἀκινήτου γῆς ἐπιφορήσαντες 
καὶ πόαν ἐπιβαλόντες, εἰ οοε. ΒΟΉΝ. 

ἀτρακτυλίδος Αὐτοί] 05. σΟΘΌ]Θτα 
Ἰαθνθπι πιὰ] ]]ΘΥο]α6 ἀταθοδθ δα ἤι508 
ΔαΠΙθεθαπῦ ; ἀπᾶθ Ποῆθη ΒΡΙη88. 
(ὐοπῇ. ἹΠΕορΡταβα Η. ΡῚ. 6, 4, εππὶ 
δηποίαϊομβ Βοάᾶδοὶ Ρ. 6:7. (ὑδυῖπα- 
ΤΩ Ὸ1 Δ Πδὕτ πὶ [1 ΠΠΔ ΘΙ 6556. ΟΥΘΟΙτΩτΙΕ 

ὅτι πορρωτάτω, τοῦ μὴ τῆς νέον κεκι- 
νημένης γῆς τὸ θηρίον ὀσφραινόμενον 
δυσωπεῖσθαι. ΟΝ Ν, 

τύ. ταῦτα] ϊερῃδηιιβ ταύτης, τι 
ΤΟΙ σθπιι8, ΒΌΡΟΓ δε. αυϊάθιη 
5661π81. 5ΟΗΝ, 

δυσωπεῖται) ΘΙ σ ΔΛ 6 ΠῚ γ ΘΓΌ] τιβιιΠ 
δρυα Χοπορποηΐθμι ὧθ Ὀθβί 5 ποῦύδνι 
δα (ΟΠιτηθηΐ. 2,1, 4. 6 δυο Ρο]- 
Ἰπχύ τ το ὴ. 

17. ἑστώσας) [πίρ]]Πσα ποδοστρά- 
βας. ΞΟΗΝ. 
,πεφοβῆσθαι] ΒῚς 5.16: Πεφόβηνται 

οὐ μόνον τὰς κύνας" Ὁ, 23: Πεφοβη- 
μένος τὰς κύνας. ΝΙΒΠΙ δὶ περιφο- 
βεῖσθαι. 



πο 

940 ΟΥ̓ΝΕΒΟΕΒΤΊΙΟΙ 

ἊΝ 7 ΝΟ Ά ,ὔ Ν Ν ς Χ σι ’ 

τας κυνας καὶ ἐπικελεύσαντα κατὰ τὸν ὁλκὸν τοῦ ξύλου, 

σκοπούμενον ὅποι ἂν φέρηται. ἔσται δὲ οὐκ ἄδηλον ἐπὶ 
τὸ πολύ: οἵ τε γὰρ λίθοι ἔσονται κεκινημένοι τά τ᾽ ἐπι- 
σύρματα τοῦ ξύλου καταιβανῆ ἐν τοῖς ἔργοις" ἐὰν δὲ τρα- 
χεῖς τόπους διαπερᾷ, αἱ πέτραι ἕξουσι τὸν φλοιὸν τοῦ 
ξύλου ἀφηρπασμένον, καὶ κατὰ τοῦτο ῥάους αἱ μετα- 
δρομαὶ ἔσονται. ἐὰν μὲν οὖν τοῦ προσθίου ποδὸς ἁλῷ, 

ι ͵ ἐπ ἐφ ὐθϑε τὸ κε ἢ τ Στ ΜΡ ᾿ 
ταχὺ ληφθησεται: ἐν γὰρ τῷ δρομῷ πᾶν τὸ σῶμα τύπτει 
καὶ τὸ προσωπον᾽ ἐὰν δὲ τοῦ ὄπισθεν, ἐφελκόμενον τὸ 
ξύλον ἐμποδὼν ὅλῳ ἐστὶ ἐνίοτε δὲ καὶ εἰς 
δικρόας τς ὕλης ἐμπίπτει φερόμενον, καὶ ἐὰν μὴ ἀπορ- 
ρήξῃ τὴν σειρίδα, καταλαμβάνεται αὐτοῦ. χρὴ ὃ, ἐὰν 
οὕτως ἕλῃ ἢ περιγενόμενος πόνῳ, ἐὰν μὲν ἢ ἄρρην, μὴ 
προσιέναι, ἐγγύς" τοῖς γὰρ κέρασι παίει καὶ τοῖς ποσίν" 
ἄπωθεν οὖν ἀκοντίζειν. ἁλίσκονται δὲ καὶ ἄνευ ποδοστρά- 
βης διωκόμεναι, ὅταν ἢ ἡ ὥρα θερινή, ἀπαγορεύουσι γὰρ 
σφόδρα, ὥστε ἑστῶσαι ἀκοντίζονται" ῥιπτοῦσι δὲ καὶ εἰς 
τὴν θάλατταν, ἐὰν κατέχωνται, καὶ εἰς τὰ ὕδατα ἀπορού- 

ΩΝ 7 
τῷ σώματι 

Φ ςε ἊΝ Ἀ δ ’᾽; 7 

μεναι" οτε δὲ δια δυσπνοιαν πίπτουσι. 

18. ὅποι] 110 τὶ ὅπου. 1] Τὶ τραχέας, ταχέας Β. 10. ἐφελ- 
κόμενον) [101] ἀφελκόμενον. 20 ἄπωθεν} ΤΑῦτ' ἄποθεν. θάλατταν 
Ταρτὶ θάλασσαν. ὁτὲ ΘΙΘΡΒαπαβ. 

18. ἐπικελεύσαντα)] ὅϑῖς 6, 20, 866 
11 θη ἐγκελεύειν, αὖ ρα ΡῬο] αοθ πὶ 
5. 85: Ὁ δὲ κυνηγέτης ἐμβοάτω ταῖς 
κυσὶν, ἐγκελευέτω, οσΟοδχ ὉΠῸΒ 1ΠΒ86Υ 
ἐπικελευέσθω. 

ὅπου) ὅποι, φποοιπηστιθ, νϑτε [)60- 
ὩΪΟΘΏΙ18. 

ἐπισύρματα)] δ εβίσϊα ἸΙρῺΪ ΘΈΡΕΓ 
Αὐνα ὑγδοῖ] Βαηΐ. 5ΘΗΝ. ῬΟΙ]αχΧ 5; 
34. απατῃ ΑἸχιββεῦ εἰ κατὰ γῆς μαλα- 
κῆς ἐπισύροιτο, αἀαδίααα κατὰ τὰ ἀπο- 
σύρματα τοῦ ξύλου, 5011ρ0581586 νἹ θα ν 
ἐπισύρματα. Υ. αὰδ6 αἰχὶ δα “68. 
ΘΙΘΡΏΔΗΙ ν. ᾿Απόσυρμα. 

190. ἐφελκόμενον] ἀφελκόμενον 8Ὁ 
ΘύΘΡρμδπο οοιτθοίπιπη ΤοΓ6}}1} οὐϊδτα 
ῬοΟΊ]]υχ 5. 22. 

δικρόας τῆς ὕλης) ἀποσχαλιδώματα 
τῆς ὕλης δίκρα Το, 7, δ΄ 2, 7, δίκρα 
μικρὰ οοῃίοτί ϑίερῃ. ἴῃ Γθ58. Νόη 
τηΔρῚ5 δαΐθπη ἂρ Χοπορποηῖθπι 

1011 ὅτε. 

αύδτα ἀρπα Ατιβίοζεϊθιη νοϑυριατη 1π 
ΠΌΥ15. οδῦ Του πιδ8 οσοηϊγασίαθ, 486 πηᾶ 
Αιῆσα ν]αοίαν, δίκρα, δῇ ΠΟῺ ΒΟ] ΠῚ 
6Χ Αββοῇῃυ]ο τεϊαΐα δύ δὺ ΗΠ βυοῃῖο, 
5686. οἰϊδηὶ ἀρπα ΠΘΟργδδίπαμτη 56Γ- 
ναία Π. Ρ]. 0, 11,2: Ῥίζαν δίκραν ἢ 
τρίκραν, οἰδὶ Ιάθτῃ 10. 2, 6, ο: Καθά- 
περ δικρόαν ἔχοντες. Θαοιποῦο ἴπ 
Τη8 560 Ά]100 νατιδηῦ 011 Α΄ βίο 6115. 

20. οὕτως---πόνῳ] ὑπ οαροηῦ 66Γ- 
ψι ΠΥ η ΘΠ οἴαπὶ ἸἸσΠ0 οὗ 1Π1ρ]1- 
οδίματῃ, δαὶ συγ58 ἀοζαιϊσαίαπη γνοηᾶ- 
ἰογ. 5ΟΌΗΝ, 6 πόνῳ ν. δὰ Ηἰρ- 
ῬΆΣΟΝ. 7, 5. 

ἑστῶσαι᾽ ῬοΟ]]ῸΧ 5. η8: Πολλαὶ δὲ 
καὶ τῶν τελείων ἐλάφων ἐν ταῖς συνε- 
χεστέραις διώξεσιν ὑπὸ δυσπνοίας ἁλί- 
σκονται" χρεία δὲ πρὸς αὐτὰς τόξων 
καὶ ἀκοντίων. (ὑοηΐ. Ατὶδίοίο 15 Η. Α. 
6, 29. Κατέχωνται ο8 υὐροηΐατ δὉ 1Ππ- 
βόα ΠΟ ΠΕ θῸ8 νϑῃδίουῖθυβ, 5ΟΗΝ, 

.-᾿ 
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ΚΦ. Ἷς 
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Πρὸς δὲ τὸν ὗν τὸν ἄγριον κεκτῆσθαι κύνας ᾿Ινδικὰς, 
Ν᾿ 7 , “ 4, ΛΕ, , 

Ἱζρητικὰς, Λοκρίδας, Λακαίνας, ἄρκυς, ἀκόντια, προβολια, 
ποδοστράβας. πρῶτον μὲν οὖν χρὴ εἶναι τὰς κύνας ἐκ 
τούτου τοῦ γένους μὴ τὰς ἐπιτυχούσας, ἵνα ἕτοιμοι ὦσι 
πολεμεῖν τῷ θηρίῳ. ι , ι 
“- Ξ φ ΄“-“ ἴω 5, 

ὥνπερ αἱ τῶν λαγῶν, ἔστων δὲ πεντεκαιτετταρακοντάλινοι 
“- “ “ Ά ΄ ’ 

ἐκ τριῶν τόνων, ἕκαστος δὲ τόνος ἐκ πεντεκαίδεκα λίνων, 
» Ν δὲ ζω Α 7 ἘΝ Ἃ 9 ὃ ’7 Νν δὲ 0 

ἄπο δὲ τοῦ κορυφαίου τὸ μέγεθος δεχάμματοι, τὸ δὲ βαθος 
τῶν βρόχων πυγόνος" οἱ δὲ περίδρομοι ἡμιόλιοι τοῦ τῶν 

αἱ δὲ ἄρκυς λίνων μὲν τῶν αὐτῶν 

ἁρκύων πάχους" ἐπ᾽ 

Ἐς πῃ κὺς Ἂς: Πι6 Θ᾽ 2. οἷ 7: 0, 10, 10, 20, 21. 
ἔστων δὲ) ἐ ἔστωσαν δὲ Δα η ΘΙΘΡΏΔΠαΒ. . λαγῶν] [ἀῦτὶ λαγωῶν. 

ΟΝ ΩΣ Αα χ τηᾶγρὸ Α. κ. ἴσως. 

1. ᾿ἸΙνδικὰς---Λακαίνας] Ηδοο εὖ ατιᾶ8 
Βιιηΐ 5. 2, 1Π|1{81] ῬΒΙ]οβίγαίτπι [πηᾶρ΄. 
1, 28, Ρ. 45» 290-25 Δηϊ Δα νου 4{06- 
σΟῦΒια5. Οοηΐ, ῬΟ]ΙῸΧ 5. 37. (ὕὑδη68 
Οτοίϊοαβ εὐ [ϑοοηῖοαβ Ἰαπαδηΐ (181 
8111, αὐ 5610]. ΑὐἸ Βα 8 Ρ. 42, 5. 

"πΡὐλιαὶ ΗδτΡροοῦ αἴϊοὸ ἴῃ ν. : Ὅτι 

δὲ δόρυ τι σημαίνει πολλάκις Ἐπ μα- 
θεῖν ἐκ τοῦ Ξ. Κ. 

2. ἀπὸ δὲ τοῦ κορυφαίου---δεχάμμα- 
τοι] Α βυτημηο ΠἸπηῦ 0 γοϑίϊτιπ ρ]εοίδη- 
ἴα ἴῃ ἰδ απο πὰ ΠΟΟ 8. ν 6] τηδο1}}}8 
ἄδοοθιη. Διαθ αἰοΐδ δα ο. 2, 5. Οοη- 
Πυγηδὺ αἸοΐα Ἰοςσιι5 (Υ̓α11 ν. 25 : “ΒΡτὶ- 
τη 7 6 ηΐ [6 Ππ| παβοθηΐθτη πη ΌΓ6 Η]Ὸ 
Πτη Ὀτιπα, εἴ αϑαγιΡ]1Ο1 ἰογτηθηΐο δα- 
ΒΕ σοτα τη ο05. {Π1ὰ ΟΡ ΤΩ ρα! ΘΉ 8, 
118 αἀϑὰ5 11πθὰ ἸΟηρΡΊ. ΠΟ ἸΡ5ῈΠ| τη6- 
Α1οΟ Θα556Π} 4] ΠΆΒΟΙΓΕΙ ΟΥΒ ῬΕΙ͂ 5608 
ΟἸΓΟῸΠῚ πι564116 51ητ|5 δα θα 18, τπὰὶ οτἢ- 
ΠΟΙ ΟΟΠΟΙρΡΙΑῦ ἰΕΥΡῸ, 81 συ Βα τᾶτη οϑί 
ῬΙαγίγητιβ, ποβύοειη. ἔὔ ὈῚΒ ν᾽ σθηο5 
βραύϊπιση Ῥυδοῖθπάθσθ ρᾶββιβ γεΐθ νθ- 
ἢ τη, ῬΙθπβαθ ἀθοθῖη σΟΠΒΌΓΟΘΓΘ ΠΟ- 
α15. [Ι͂πὰὶ ᾳὰο Ιοοο μδῃθ δὈθυσαγιηΐ 
8. ΛΕΥΟ ᾿πίουρτγεῖθβ. " Ρυιηγατη νοοϑθι- 
1ὰπὶ ἐΐηιδος νττ]οϑτιπι να δίασ. ἢ 6 ἀπο 
ΘΠΪτη ᾿ἰπηῦο Ἰοαιῦαγ, ααθιη φιαατγι- 
»ίϊοϊ ἐογηιθηΐο, 1. 6. φαϑα 0111 ἐοπο 
ΨΕῈ] ἔογο, Ἰθοΐίθτ Ἰα θεῖ : Χϑπορποη 
ΥΊΡΠΟΙ οοπίθηξιβ δῦ. Εππηη6π) 11π- 
Ῥαπῃ {ποαηι νοοαῖ. δὶ ἰρ8] νϑὶ οδϑβ- 
5141 δζητι5 56 η05 δααϊΐ, σιὸθ Χομο- 

ἄκροις δὲ δακτυλίους ἐχόντων, 

ἕτοιμοι] ἕτοιμαι Β. Ν. 

ἐχόντ ων] [ΔΡ1 ἐ ἐχέτωσαν. 

Ῥῇοη κεκρυφάλους εἴ κόλπους νοοϑί. 
[ϑοθην ρίθηϊδ πουίϊδ ΘΟΉ 7 ΟΥ6 σναὶῖ 
τοίθ, 1. 6. ἴὴ δ πα] πο τη 6586 δεχάμ- 
ματον. ΗΝ, 

ἐπ᾿ ἄκροις] Τη 06] Πο] ἀκρωλένια 
΄Π.86 ἀἰϊχοταῦ ΒΌΡΥα 3, 7. (ὐδίθυ πὶ 
να]ρο δηΐθ ρ νοῦθα οΟΠ]]οοαίᾶ 1658- 
Βαμα μᾶς: οἱ δὲ περίδρομοι---πά- 
χους, 4188 ἘΠΡΎΤ ΤΟΒΟΌΕΙ 1Π ΙΟΟΌΤΩ 
ΒΌΠΠῚ. - ΡΥ Ὸ ΠῚ ΘΠἸτ τηδὶθ αἸΟ ΠΟΥ 
οἱ περίδρομοι ῬαῦοτΘ δα αἸο5. Δ ΠΆ]Οϑ, 
4Ὁ1 ᾿πϑιπῦ τοῖς ἀκρωλενίοις. [)61π6468 
ΔΙΓΕΥ Ἰοσ5 σοτηραγαίτιβ ἀοοθῦ ν ἜΡΓ 
ΟΥ̓ ΠΘΙῚ ΜΘΓΡΟΤΌΤΗ. 101: δηῖτ εϑβύ: 
ὑφείσθωσαν ὃ δὲ οἱ περίδρομοι ἀνάμμα- 
τοι -- ἐν δὲ τοῖς ἀκρωλενίοις τὰ μὲν 
ἐνόδια ἐχέτω μαστοὺς, τὰ δὲ δίκτυα 
δακτυλίους, τοὺς δὲ περιδρόμους (6α!1- 
ἴΥ περιστρόφους) ἀπὸ στροφείων. 
ϑεα ποπάστη Ἰπΐθ]]Πσο ΟἹ Β0Ρ]1ΟΙ 
500 τηδοῦ]αθ ν δ ῬΟΙΙἀΓΌΤΊΟΒ, Π6Ο 
ὑΥΓΆ]10] ῬΕΙ͂ ΙρΡ5058 ΔΠΌΪΟΒ, ΟἸΙΠῚ [δΙΠ 6 
ἢΠΠΘΠΊῚ ΡΘΥΙΓΟΙΩΙ ΤΟΥ ΔΠ1]Ὸ05 {8η85- 
ΘΌΠΙΘΠ ΘΧΙΆΡΒ να]ῦ. [Ι͂ἢ τοῦ θτι8 ΘΗ1ΠῚ 
ἸΘΡΟΤΑΥΊΒ τοὺς περιδρόμους νοΐαῦ 6556 
ἀναμμάτους, 1. 6. ΤῆΔΟῈ}15 ἸΠΏΓΉΪΞ80Β. 
Θυϊά ἸρΡῚΓΓ, 51 ΒΌΒΡΙΟΘΠΙΠΓ ὑπὲρ 
τοὺς βρόχους ΒΟΡΙΡΙΌ ΠῚ [α]586 (ειο- 
ΤΠΙ αιιοα αἰ πεῦ 84 μαστοὺς 11105 εἴ 
δακτυλίους τεῖϊθυαβ ἀππθχοβ, [πθοῦ 
ΘΟΙΏΡΆΤΑΤΘ Ἰοσαπι (6411: θὼν Ηαηιοί ἂθ 
ΠΘΟΐΘη 615 Τϑίθιι5 ῬΙβοα[ο 5 6Χ Π107Ὸ : 
Τταῖέ ἀθθ Ῥόομθθ 5. 2, 6.1, Ρ. ὕ, 

Ε 2 



ὼ3 

9414 ΟΥ̓ΝΕΟΈΤΙΟΙ 

Ξε ζ δ᾽ 6: τὰ Χ ,ὔ Ν Ἁ 37 ΕΣ “ 3 

υφείσθων δ᾽ ὑπὸ τοὺς βρόχους, τὸ δὲ ἄκρον αὐτῶν ἐκπε- 
΄ »ω Ν κ᾿ , ΣΤ Ὁ Ν Ἁ ͵ Ν ράτω ἐξω δια τῶν δακτυλίων᾽ ἱκανοὶ δὲ πεντεκαίδεκα. τὰ 

ν Ὁ 7 »ἤ Α ς᾽ κ , -- 

δὲ ἀκοντια ἔστω παντοδαπὰ, ἔχοντα τὰς λόγχας εὐπλατεῖς 
Ν 7 ες» Α ’ Ν ἊΧ Υ̓ “ 

καὶ ζυρήκεις, ῥάβδους δὲ στιφρα;. τὰ δὲ προβόλια, πρῶ- 
Ν ,ὔ » Ν Ἁ ’ “ 

τον μὲν λόγχας ἐχοντὰα τὸ μέν μέγεθος πεντεπαλαίστους, 
ἃ Ν {) ἊΝ δ ΄ 

κατὰ δὲ μέσον τὸν αὐλὸν κνώδοντας ἀποκεχαλκευμένους, 
ἃ Ἁ .ς ) “ ΄ Ἁ 

στιῴρους, καὶ τὰς ῥαβδους κρανείας δορατοπαχεῖς. αἱ δε 

ΒΟ ΝΣ ἘΣ 20: 

2. ὑφείσθων] ὑφείσθω Μιοίον!η5. 
ἱκαναὶ Β. ΠῚ 
ΠΊΔΓΡ. 
σπενταπαλαίστους. 

“ς ἘΣΏΪΔΥΤΊΘΙ τὴ ἢΠ]οί, οἶθϑὶ 16 Ὀογάου 
απο δβρθὸθ Ὧἦθ ἰἸϑιὸγθ ἔουτηέόθ ὧδ 
ΒΥΔΠ68. 1Π8111ὁ5 σα ὍΠ ἴαϊῦ ἄνθς α6 
16 Ποε]]6.--- 1) δαΐγοθ βοΐ ὄϊγοιταβ οἵ 
 ογπηόθβ ἦθ ὑγτὸβ ρυϑη 68 τη Δ}}165 : 6168 
Βϑυνθηΐ ἃ τϑοθνο ἀπ οοτᾶο, αυὶ Υ 
ἐϊδηῦ ρϑβϑέβ Φϊθπΐῦ Ἰῖθὰ σοπητηθ α᾽ ὰἢ 
{ἸΠρ0]6 ἦα σπάθα, οἵ θῇ (0. (88 168 
ΤΩΔῚ}]65. βουνθηΐ αἰ Δπηθαιχ." [7] 5- 
τη 06] πιο ἃ 8 6588 Ραΐο, 4ὰδ5 Χεμο- 
ῬΏοη μαστοὺς αἸοΙῦ οἵ ἴῃ ν]σ6η} 8ΠῈ- 
Ἰογαπη δα ῃιθεῖ. ΒΟῊΝ. Θᾷαϊ 1Π|ἃ οἱ 
δὲ περίδρομοι---πάχους Ῥοβύ ἐχέτωσαν 
ΤΥΔΏΒΡΟΞΙΓα. γΟ] 1586 νἹ ἀθῦπτ, Θἴϑ1 Ὡ181] 
416 [βοϊ. 

2. ἱκανοὶ] Ἰλοῦ 9115 ἰΘΡΟΥΆΥ115 τηδχ1- 
ΤΊΔ ΠῚ ἸΟΠΡΊ πα] 6 πη ὑσὶ πα ΟΥΡῪ ΔΙΊ ΠῚ 
αἀεἤηϊργαῦ; πᾶπο δαπᾶθπη Ρραΐο δυτῃ 
ψΟ] 586. ἈρΡΓΙΠΪΒ 6586; 6Χ ατιᾶ Ρε61- 
ΟΥΟΙΏΙ Ἰοηρίιαο ροΐοδ δοηΠ οὶ. 
5ΟΗΝ, 

4. παντοδαπὰ] Εἶχ νΑῇὰ τηδίθη]ᾶ. 
Καὶ τὰ μὲν ἀκόντια 

ἔσται μελίας ἢ ὀξύας στριφνὰ, εὐπαγῆ, 
αἱ δὲ λόγχαι αὐτῶν εὐπλατεῖς καὶ ξυρή- 
κεις. ἴ0᾽Ί᾽ τοοίθ ναυἱ]Ἱσαίτιπη στρεφνὰ 
εὖ ἀρυὰ Χεπορποηίθιη ξυηρὰς μοϑῖ 
ΤΟ ΠοΪανατιη ΘΟΙΓΙΡῚ [5510 ΨΦὉηροΓ- 
τηϑηηαβΒ. ΘΟΌΗΝ, ΡΝ. αἂδ6 ποὺ ν]ῦο 
αἰοῖα δὰ 168. δίθρῃ. ν. Στρυφνὸς, 

.Ῥ. 8ρ5 Ὁ. 
αὐλὸν] Βγοάδοιιβ οα Βαᾶδθο 

δηϊτηδανογιῦ Ἠοίηοῖο καυλὸν αἱοϊ; 
πὸ Θίθρηδπιιβ καυλὸν ΘαΙα1, σαϊ 

, ΖθυηπΙΒ Ἰοσιιτη Οαγβεβθδθ 9, τρό ορ- 
Ῥοϑυϊῦ, 01 αἰγάνεαι δολίχαυλοι δαηΐ, 
δα ααθπι, Εὐαδίδί πα: Αὐλὸς ἡ ὀπὴ 
τῆς αἰχμῆς, ἣ τὸ ξύλον ἐμβάλλεται. 
Ρο]υχ 5. 20: Τὰ δὲ προβόλια ἔστω 
μὲν κρανείας, στερεὰ δὲ καὶ δορατο- μὲν κρανείας, 
παχῆ, φησὶν ὁ Ξενοφῶν, αἱ λόγχαι δὲ 

(δίοαι ὑφείσθωσαν. 

4. ἔστω] ἔστωσαν Ἐ.Υ͂. 
ἴσως ξυϊνὰς, Α. ξυκρὰς Β. ξυηρὰς ΤΟΥ. 

αὐλὸν] γρ. καυλὸν τηδΙρῸ Α. 

ε Ν ἱκανοὶ ἃ. ΣΎ τ ἷ 
ξυρήκεις ῬΟ]]Χ. ξυηὰς, οἵ ἴῃ 

πεντεπαλαίστους ) [ΛὈΥΙ 

αὐτῶν ἔστωσαν σιδήρου τομωτάτου" 
τῆς δὲ λόγχης τὸ μὲν περὶ τῷ ξύλῳ 
καλεῖται αὐλός" οὗ τὸ μὲν ἔξωθεν ἥ 
περίτροπος, τὸ δὲ ἔνδοθεν τοῖχος. τὸ δὲ 
μετὰ τὸν αὐλὸν κοῖλον ὀβελίσκος" ὅθεν 
δὲ πλατύνεται, πτέρυγες αἱ ἑκατέρωθεν 
προβολαί ἡ δὲ τῆς λόγχης ἀκμὴ 
γλῶττα λέγεται, οὐ οσοῦ., ἴῃ ααϊθυ8 
ΒΆΘΡΙᾺΒ τορογ αὐλός. ΠΙΠο αἸ5ς61- 
Τῆι8. Οαγ τη} Ιᾶηοθαθ, οαἱϊ πα [1 ]16- 
Ππαπ,, αὐλὸν 610]. Ἰλεἰπάθ κρανείας, 
ααοά ΠιΘομποϊανιτβ ἴῃ κρανεΐνας τηὰία- 
θαΐ, 5815 ἀοίθησις οχ ΡΟ ]αο6 οἵ ἀδὰ 
ΕΝ στδθοῖ πηρογπηπηα85. Δραᾶ 
Ῥο]]π ει τὸ δὲ μετὰ τὸ τοῦ αὐλοῦ κοῖ- 
λον ὀβελίσκος 501 πάχη σ6Ώη860, πα 
1 αἸοαῦα μΡ8γ8 501148 Βρτα ον. 
αὐλοῦ 51Ἃ1ΓΔ. γλῶσσα εδὺ ΔΡ6Χ ἸΔΠ6688. 
Ἠεβυομ5 γλωχῖνα βέλους ἸπίεΓΡΙ6- 
ἰαῦυν τὴν γωνίαν---κ᾿αὶ γλῶσσαν καὶ 
ἄκρον. ἴὕπαδ Πύ τηδη!ζθϑίπτη γλῶτταν 
οἱ γλωχῖνα οΥἴαμα 80 δδάθη τϑ6 166 
6856. ἰλεπίαιιΒ πτέρυγες διαπΐ ἰαίθια 
Ἰδηοθαθ ἴῃ δουύαιῃ δἰζοπυδίδ. Η68Υ- 
ΟἾα8 : Πτερύγια---καὶ ξίφους τὰ ἑκα- 
τέρωθεν. ΒΟΉΝ. 

μέσον τὸν αὐλὸν] ῬοΙΪὰχ οοπίτα 5; 
κατὰ τὸ τοῦ αὐλοῦ τέλος συγκε- 

χαλκευμένους, ΌΪ κνώδοντας νΘΥΓῸΥ 
αοἴε5, ρα Χοπορμοηίθπ) αμγ65. Π6- 
ΒΥΘΙΙαΒ; Κνώδων, ἡ ἀκμὴ τοῦ ξί- 
ῴους καὶ τοῦ δύρατος. “Απ865 ἀὐσιΐαδ 
Κυπηῖιβ, 411 δ6α]ῦ 81}105 αθηήαϊα 
ΤΉΆ]}111556, ζαΐσος τοὶ αἰθηιΐθα 6 ϑομαθιῖο 
μἰγληφιια οωϑογίοϑ ὟΝ οἰβίτιιβ. Οὐρηδύα 
ΝΟΧ ΟἸΡΊηΘ οὐ βιρηβοδί!οπΘ νοσᾶθ 10 
κνῷδαξ. Μεγθαμῃ ἀποκεχαλκευμένους 
ἸΠΘΥρσθίου ἴα αὖ ἀπὸ οχίδηΐθην ἀ6η- 
ὕθτη ϑ:σῃ!ῆσοῦ ; απ απδπι γθοί!5 σὺγ- 
τετλ  τοριίχοτ: αἰχὶ ΡΟ] αχ. ΒΟῊΝ, 

5) πῶ “4 



ΘΟΑΡ: Χ. 915 

Ζ « “ ΄- 5 ’ ᾽ὔ , 

ποδοστράβαι ὅμοιαι ταῖς τῶν ἐλαῴφων. συγκυνηγέται ὃ 
"΄ Ν Ἀ ὔ ', Ν « Χ “- «ε 7 

εστων᾽ Τὸ γὰρ θηρίον μολις καὶ ὑπὸ πολλὼν αλίσκε- 
“ Ν - ,ὔ ΄7 “ ἊΝ 7 

ται. ὅπως δὲ δεῖ τούτων ἑκάστῷ χρῆσθαι. πρὸς θήραν 
4 διδάξω. “πρῶτον μὲν οὖν χρὴ ἐλθόντας οὗ ἂν ᾿οἴωνται 

εἶναι ὑπάγειν τὸ κυνηγέσιον, λύσαντας μίαν τῶν κυνῶν 
τῶν Λακαινῶν, τὰς δ᾽ ἄλλας ἔχοντας δεδεμένας συμπερι- 

Ἂ ΄ 7 » Ν Ἁ ,ὔ » σι. ἈΝ "5 ῳ 

5ιέναι τῇ κυνί. ἐπειδὰν δὲ λάβῃ αὐτοῦ τὰ ἴχνη, ἔπεσθαι 
ες,“ ΞΟ ͵7ὔ ε 7ὔ ᾽ 7, 37 Ν Ν “-“ 

ἑξῆς τῇ ἰχνεύσει, ἡγουμένῃ ἀκολουθίᾳ. ἔσται δὲ καὶ τοῖς 
’ὔ “ » ΄- 3 ἴω ΄ “ 

κυνηγέταις πολλὰ δῆλα αὐτοῦ, ἐν μέν τοῖς μαλακοῖς τῶν 
» Ἁ 7 » ᾿Ὶ σ΄ “ “ ΄ὔ 

χωρίων τὰ ἴχνη, ἐν δὲ τοῖς λασίοις τῆς ὕλης κλασματα" 
σ β΄ τὶ δ "ὦ 5 νι “ 5 7 « ΝΥ ΄ σι 

ὁ ὕπου δ᾽ ἂν δένδρα ἡ, πληγαὶ τῶν ὀδόντων. ἡ δὲ κύων ἐπὶ 
ψ ἅ Ν 3 7, , « 7 9 ΄ , 
τὸ πολὺ ἀφίξεται τόπον ὑλώδη ἰχνεύουσα. κατακλίνεται 

Ἁ Ν ͵7 Ν Ἀ Χ “-“ε ΄ Ἁ ἃ 

γὰρ τὸ θηρίον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰς τοιαῦτα τοῦ μὲν γὰρ 
κὰν ἢ 3 3 Ν - Ν , Ψ ᾽ δὰ 

7 χειμῶνος ἐστιν ἀλεεινα, τοῦ δὲ θέρους ψυχεινα. ἐπειδὰν 
᾽ 5» ,ὔ Ἁ Ἁ « ΄ 3 3 3 ’ 

δ᾽ ἀφίκηται ἐπὶ τὴν εὐνὴν, ὑλακτεῖ: ὁ δ᾽ οὐκ ἀνισταται 
« Ἁ ΄ 7 3 Χ Ν 7ὔ Ἁ 

ὡς τὰ πολλα. λαβοντα οὖν τὴν κυνα καὶ ταύτην μετὰ 
σ΄ 2 “-“ 32) » Χ “ 3 ΄-- Ν νὴ 5 

τῶν ἄλλων δῆσαι ἄπωθεν ἀπὸ τῆς εὐνῆς πολὺ καὶ εἰς 

3. ἔστων] [ΛΌτὶ ἔστωσαν. 
ἡ. λαβόντα) [ΔΤ] λαβόντας. 

μόλις καὶ ὑπὸ πολλῶν ἁλίσκεται] 
Ποχα. ΠῚ τ Π40: Τὸν δ᾽ υἱὸς Οἰνῆος 
ἀπέκτεινεν τ λ τ πος πολλέων ἐκ πο- 
λίων θηρήτορας “ἄνδρας ἀγείρας καὶ 
κύνας" οὐ μὲν γάρ κ᾽ ἐδάμη παύροισι 
βροτοῖσιν. ΖΕΌΝ. 

4. τὸ κυνηγέσιον ] ̓,(ΘΟΠπο]αντα8 ρΓαθ- 
εἰαπι νοὶ αρτιην Ἰητογργοίαϊαν: [,Θοηϊ- 
ΟΘητι5. σαπεηι στεφθηι. ῬΟΊαΧ 5 8.17: 
Καὶ ἣ τῶν κυνῶν ἀγωγὴ κυνηγέσιον 

ὁμωνύμως τῷ ἔργῳ καλεῖται. (ὑοτη- 
Ῥᾶγδ ο. 6, 12, ἴθ] δπποῖαία. Οα- 
πη γοσθην ϑμθα μι οογ6 νουῖϊῦ [,6ΟὩ]- 
σεηπ5. 5ΟΗΝ. 

5. ἡγουμένη ἀκολουθίᾳ] Γ,ΘοΠΊ ΕΘ Πτ8, 
ϑογιαΐι" αἰδίμοορβ φιιο ἑθηον αἰἰφογτέ. 
1 βοποϊανίιβ, ἀμοθηΐθην μοῦ θὰ οοπιῖ- 
ἑαπαο δορὶ ἀοδοηέ. ῬυοθΑὈΙΠτον  ε15- 
Κιὰβ ἰχνεύσει ἡγουμένῃ ἀκολουθοῦντας 
ΒΟΓΙΌΙ ψνο]α. Ἐαυϊάθπη ἰχνευούσῃ 
ἡγουμένη τὴν ἀκολουθίαν. ΒΟΉΝ. 

καὶ τοῖς---δῆλα αὐτοῦ] [ρ5] εἰ131| 
ψϑηβίοτθβ ΠΟ ΒΟ] ΠΠῈ 8068, 6Χ Τη]- 
115. ΞΙσΤ5 ἈΡΓῸΒ σΟΤΏΤΠΟΥΔΉ 65 οὗ Ἰαῖ 6 - 
ἴθ65 1 . ἴοοο ΔΙΊ. 0 ΘΟΘΠΟΞΟΘΙΒ Ροϊθυ τ ηΐ, 
ΦΌΗΝ, 

Ξ' 5. ἡγουμένη] τῇ δία μος ΤαΡΤῸ ἀεἸεί ἃ. 
ἄπωθεν) [ΔΌτὶ ἄποθεν. 

πληγαὶ τῶν ὀδόντων] δϑίΓΕΡΙΓ ΤΠ 
ἀθητ τη σΟἸ]ΠἸΒΟΓΆΤΩ ᾿ΠίΘΥΡΥ ΙΑ ΠΟΙ 
Ἰσεῦ, βεα ροίϊιβ βισῃδ, ἀθηϊ πὶ 6Χ- 
ΒΟΥυΓΟΥα ΔΥΌ θτΒ. 1ΠἸΒοσαπη. Ατ]- 
βίοίεϊοβ. Η. Α. 6, τϑ8, πιᾶῦθβ Ἰπίευ 88 
Ῥυρπδηΐε5 αἷΐ ῬγαΘΡΆγαγΘ 56 ΒΉΘαΟ 

ποιοῦντας τὸ δέρμα ἁ ως παχύτατον, πρὸς 

τὰ δένδρα διατρίβοντας καὶ τῷ πηλῷ 
μολύνοντας. ἰπᾶ6 Ρ]]ηϊυ8 8, 52: 
“ Τηβθυγαπίοβ δἰἐσια ΔΥΌΟΤΠ] 60- 
βίδ5.᾽" ΔΙΓΡΊΠΙ ἀθογρ.. 2, 255: “1ρ88 
ταί, ἀθηΐθβηθθ ΘΑ Ὀ6]]Π1οῈ15 Θχϑοιΐ 588, 
εὐ ρβᾶβ ρτοβιθιρι ἴθγγαπι, ἔρισαῦ 8Γ- 
Ῥογθ σοβίδβ, δίαιιθ Π1ΠῸ αἴηαθ 1ΠῊς 
ΠποΤοβ δα νυϊηοτα ἀατγαῖ.᾽" Ηοπι. 
1). ττ τό: 152. 275: ΠΙΘΘΙΘΟ ΞΘ ΟΙΤΙ 
ν. 580: Θήγει λευκὸν ὀδόντα. ἘΤΊΡ. 
ῬΒοβη. 1589. ΓΌΠΟΟ ΠΈΘΓΟΙΙΒ 1Π1505 
αἀθηΐεβ Ἐχϑοῦθσθ ΔρΥαπὶ (ΔΙ γἀοη τα 
τοΐοσι Ονιάϊαβ. ΒΌΗΝ. 

7. λαβόντα] Ἰ)εθεῖυν Ζοιηϊο ΡΓῸ 
ναϊσαῖο δηΐθα λαβόντας, δα οἱ]τι8 
ΒΤ πα Πθῖη ϑίθρμαππαβ εὖ [.60Π6]- 
ἐπιβάλλοντας οἰ ὑφιστάντας 5ΟΥ101 νο- 
Ἰαθναπί. ΒΙΠ σα] γθτη ἢ. 1. νοτεῦ [,60- 
πἴσοπαβ. 5ΟΗΝ, 
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τοὺς ὅρμους ἐμβάλλεσθαι τὰς ἄρκυς, ἐπιβάλλοντα τοὺς 
βρόχους ἐπὶ ἀποσχαλιδώματα τῆς ὕλης δίκρα" τῆς δὲ 
'ἄρκυος αὐτῆς μακρὸν προήκοντα κόλπον ποιεῖν, ἀντηρίδας 
ἔνδοθεν ἑκατέρωθεν ὑφιστάντα “κλῶνας, ὅπως ἂν εἰς τὸν 
κόλπον διὰ τῶν βρόχων αἱ αὐγαὶ τοῦ φέγγους ὡς μάλιστα 
ἐνέχωσιν, ἵνα προσθέοντι ὡς φανότατον ἢ τὸ εἴσω" καὶ 
τὸν περίδρομον ἐξάπτειν. ἀπὸ δένδρου ἰσχυροῦ, καὶ μὴ ἐκ 
ῥάχου᾽ συνέχονται γὰρ ἐν τοῖς Ψιλοῖς αἱ ῥᾶχοι. ὑπὲρ δὲ 
ἑκάστης ἐμφράττειν τῇ ὕλῃ καὶ τὰ δύσορμα, ἵνα εἰς τὰς 
ἄρκυς ποιῆται τὸν δρόμον Ι καὶ] μὴ ἐξαλλάττων. ἐπειδὰν 
δὲ στῶσιν, ἐλθόντας πρὸς τὰς κύνας λῦσαι ἁπάσας καὶ 

ἡ. δίκρα]) ᾿ΔΌτ] δικρά. 37 ἴσως μι τηδῖσο Α. ἐξαλ- εἴσω] [Αυτὶ ἔσω. 
λάττων] ἐξαλάττων Α. ε ΒΌΡΕΓ α ΠΥ... ἀπα6 ἐξαλελάττων Β. 

ἡ. ὅρμους) Οὐοριξαραπιλ 6 1πβ0}18 
561 ΟἹ] 115. ΔΡΓΟΤΊΙΠῚ, αἱ] ὅρμος ἴῃ 
Ποῦ αἸουΥ ἡ πλοίου στάσις νε] 
σταθμὸς, 5ρ0α 5εηπθη8 δύσορμα Τὴη6 
τη πὶ 1η06]1101 ρΡοίϊτι5 Ἰοσα ρμϑϊθῃία, 
δρετία, ΡῈῚ 486 Θδχοϊίαίιι5. ΑΡΘῚ οἴΠ- 
σιατῃ αύδογοτα ροίεϑί. 5ΟΌΗΝ, 

ἀποσχαλιδώματα) Ῥγδοίον ΤῈ 1 1ρ88 
ψοοδ}}} [ογτηὰ ἀοοθῦ 1η{6]]101 ΑΥ̓ ΠΟΤ ΤΩ 
(τῆς ὕλης) Γᾶτη05 οχίαῃπίθβ ἤη6 ὈΙΐαΤΟΟ, 
τιῦ Βιστη αἰθηΐῦ σχαλιδώματα, ἸΟΥΆΙΩ ν]- 
Θ6ΠΔ ρογιηΐ, 418 ἴῃ ἸΟΟΙ5 511 ν ΘΒ 018 
σχαλίδας ἜτΊσον 6 πο ᾿ϊοοῦ αθῖαπθ. Δα 
ἤπης Ἰοσαμη ροιποῦ Ἡ  βυ 1] ρο]οββα 
᾿Αποσκαλιδώματα, τῶν σταλίκων τὰ ἀν- 
θρωποειδὴ ἄκρα: ατ186 ῬΓΟΥΒΙΙΒ δϑβύ νἱ- 
ἴϊοβα 'π νοσᾶθι]ο ἀνθρωποειδῆ. Ν᾿ Ἰὔϊπιτη 
ΘΏΙΠῚ Ό]ΘΆΤΘ, απο βουιρίπτη ἸΘρΊαΓ 
ἀποτκαλίδοντα, σοτΥαΧχοταηΐ νἱτὶ ἀοςίϊ 
Εχ ΧϑπορΠοη 85. πος ἸοςΟ, α116 ΠῚ 8η- 
ἰρϑύδί αν βιπγ] Π ΘΒγοῖιι8, ἴῃς Οα] 118 
σΟάϊοα ἀνωειδῆ ἄκρα Βοτιρίθτῃ : τιη8 
ΤΆ] τὰ ἄνω δύο ἄκρα. 50ΗΝ, 
(Ἰοββαῖη εχ τηδύρίηθ ροϑῦ ᾿Αποσκο- 
ρακισμὸς ᾿ΠΠαΐατη ῥτοάϊῦ οσάο. Α Χοε- 
ΠΟΡΠοπίθ ΒΡ ΠΠ) [ουθαϑ86 Θ.ΙΔΤῊ 
δίκρα, αποα Ἰαΐθαῦ ἴῃ δὴ ἄκρα. 

ἀντηρίδας) ΘΙΠΏΠΙΐΟΙ 6, 7: ᾿Επὶ δὲ 
ἄκρας (τὰς σχαλίδας) Ἴα: τοὺς βρό- 
χους ἐπιβαλλέτω (τῆς ἄρκυοςῚ καὶ ὁμοίως 
ἀντερειδέτω ἐπαίρων εἰς μέσον τὸν κε- 
κρύφαλον. ΞΌΗΝ, 

κόλπον] θη 1 ἄρκυϊ ἰΘροτατῖα 
νοσαν! κεκρύφαλον, αιιθπι ΡΟ] τὴν 
κοιλότητα τῆς ἄρκυος τηϊογρτοίδίιιν, 
Ξ5ΞΟΗΝ, 

αὐγαὶ] Β46}1} 50115 νῈ] ᾿πχ, 5ΟΌΗΝ, 

εἴσω] Ἐοττηδιη ἔσω ᾿ηΐεταηΐ τπ6]10- 
ΤῈ8 Ονυγ, 2, 3.21. 86α τηπ]ΐο Ρ]Π1 0) ὰ5 
Ἰοςο18. ΠΟΤῚ οππθ5 εἴσω. Ἔσωθεν οτα- 
π65. ΑηδΌ. 1, 4, 4. 106 αὕο ρμ]εγατη- 
46. 815 βοιϊρίο αἰχὶ δὰ ϑθρῃδῃηι 
165. 

ῥάχου] Ῥᾶχος, Ἰοῃῖοα ῥῆχος; ΟἸΟΙ ΕΓ 
Ἡργοαοίο 7. 142. δύθαβοιΐα, νὰ] νθ- 
Ῥτθίαιῃ, αποα δ΄ φραγμὸν, Βθρί6η- 
απ Ἰοσατῃ, Δα ὨΙ Ὀθτ, ΟἸθαβίθυ ΘΕΆ, 
ἰοβίαπίθ Ῥαιιθϑηϊα 2, 22, το. (ὐὐηΐ. 
ψΆ]οΚοη. δὰ 1. Πεοιοαοί. 5ΞΟΗΝ. 
ΑἸ]Ιὰ ν. δὰ “Πιθ5. ϑίθρῃ. ἀθ πος νος. 
ααοα ργδΙητη [1015 οϑύ ἀκανθῶδες φυ- 
ΤΟνΡν. 

συνέχονται) ΜΊὮΙ βου] θοπάπτῃ νια8- 
{πι| συνέλκονται. ϑριηρία, 51 περί- 
δρομος 1}}15 Δ4]ΠΠραίαν, Τζθηΐο Ρ611- 
ἀτότηο, σοπ οτα θη δ Θοπ γα ππΐ 
856, ΘΠ} ΥΔΙῺΙ ν6] {Γ0ΠΟτ15 1 ΠΘΟΌ ΠΓ ἃ 
ῬΟΥΙαγότηο ἱπέθηϊο δα ᾿πΐθγνα]]α 5ρ]- 
ΘΙ] ΓΆΠῚ15 νϑοῦϑ. 5ΟΗΝ. 
ἑκάστης] Τη06]}1σ6 ἄρκυος. ΡΊαΓα5 

Ἰριίαγ ἄρκυς ΔΘΒΙ ΡΟ θδΠτΌν, αυϊθὰβ 561- 
Ἰσεῦ ΟΠΊΠ65 οχὶί8 Οὐ Β: ἀθθδη αν, 40 
Ροΐογαῦ θεῖ δβνδάθσθ. 5ΟΗΝ. 

δύσορμα) ϑυπῦ Ἰοοα ΔΡΟΥΟΥα, ΡΟΣ 
4088 ΔρΙῸ οἴϊαρίαμη ραῦθί, ααδ 81 
ΑἸ Ις116, αἱ δῃΐοα ν] ἀϊτηυ5. ἴῃ ΘΧΡ]]- 
οδηαο νοσδθιΐο ὅρμους. 5ΟΓΝ, 

καὶ μὴ ἐξαλλάττων] καὶ ἀεϊεθαΐ 
Τμβοποϊανία5. Νυαί, βαργα αλλάττων 
βουρίσιη Παθεΐ ε, 4185] ἐξελίττων 
νο]αἰδδεὺ ἄαγο. ΒΟΉΝ, τ ν. 46 
ἢος νϑυῦο 1 ᾿πα]ς6. 

8. στῶσιν] Τ[ηΐς6]]Π|σεὲ αἱ 
5ΟΗΝ, 

7, 
ἄρκυς. 
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λαβοντας τὰ ἀκόντια καὶ τὰ προβολια προῖϊεναι. ἐγκε- 
᾽ὔ Ἁ ἴω Ν “ ἿΝ 3 ,ὔ ΑΝ  »"» 

λεύειν δὲ ταῖς κυσὶν ἐνα τὸν ἐμπειρότατον, τοὺς δ᾽ ἄλλους 
"» ΄ 5 ,ὔ 8.5 5...» “ Δ τῷ 

ἔπεσθαι κοσμίως “ἀπολείποντας ἀπ ἀλλήλων πολυ, ὁπῶς 
ἂν ἡ αὐτῷ ἱκανὴ διαδρομή᾽ ἐὰν γὰρ ὑποχωρῶν ἐμπέσῃ 
εἰς πυκνοὺς, κίνδυνος πληγῆναι: ᾧ γὰρ ἂν προσπέσῃ, 
εἰς τοῦτον τὴν ὀργὴν κατέθετο. ἐπειδὰν δ᾽ αἱ κύνες ἐγγὺς 
Ξ; ᾿ς ἘΣ ΈΊΕΣ , 7, 
ὦσι τῆς εὐνῆς, ἐπεισίασι' θορυβούμενος ὃ ̓ ἐξαναστήσεται, 
καὶ ἥτις ἂν τῶν κυνῶν προσφέρηται αὐτῷ πρὸς τὸ πρῦσ- 
ὠπον, ἀναρρίψει' θέων δ᾽ ἐμπεσείται' ἐὰν δὲ μὴ, μεταθεῖν 
ἀνάγκη. καὶ ἐὰν μὲν ἢ τὸ χωρίον καταφερὲς ἐν ᾧ ἂν ἔχη 
αὐτὸν ἡ ἄρκυς, ταχὺ ἐξαναστήσεται" ἐὰν δὲ τ πτῖν εὐθὺς 
ε ’ Ν εἰν Ε » 7, Ν “- “ - Χ 

ἑστήξεται περὶ αὑτὸν ἐχων. ἐν τούτῳ δὲ τῷ καιρῷ αἱ μὲν 
κυνες προσκείσονται᾽ αὐτοὺς δε χρὴ φυλαττομένους αὐτον 
5 , Ἁ ΄ 4 7’, 2) Ν 

ἀκοντίζειν, καὶ λιθοις βαλλειν, περιισταμένους ὄπισθεν καὶ 
πολὺ ἄπωθεν, ἔως ἂν κατατείνῃ προωθῶν αὑτὸν τῆς ἄρκυος 
τὸν περίδρομον. εἶτα ὅστις ἂν ἢ τῶν παρόντων ἐμπειρό- 
τατος καὶ ἐγκρατέστατος προσελθόντα ἐκ τοῦ πρόσθεν τῷ 

7 ἐς ῸΝ Ἁ Χ »» » γ ΝᾺ 

προβολιῳ παίειν. ἐὰν δὲ μὴ βούληται ἀκοντιζόμενος καὶ 
βαλλόμενος κατατείναι τὸν περίδρομον, ἀλλ᾽ ἐπανιεὶς ἔχῃ 

᾿ πρὸς τὸν προσιόντα περιδρομὴν ποιούμενος, ἀνάγκη, ὅταν 

οὕτως ἔχῃ; λαβόντα τὸ προβόλιον προσιέναι, ἔχεσθαι δ' 

Ἀ 5» ὔἅ Ἁ ’;; Ξ' ἮΝ ’ 

8. τὰ ἀκόντια] τὰ κόντια Ἐ. 1. 6. τἀκόντια. 9. ἐπεισίασι] ἐπίασι τηδῦρο Α. 
1ο. αὐτὸν Θίοαρῃμαμπβ. [ΑθΥὶ αὑτῷ. ἄπωθεν] ἸΛΌΥΙ ἄποθεν. 

ἢ αὐτῷ] τῷ θηρίῳ, τῷ ὑΐ. Τάθτα 
Ἰπίο]Προπάτβ αὐ βθμθηβ ὑποχωρῶν. 
5ΟΗΝ, 

κατέθετο] Εβιμιάογο βοἰθέ τθοῖα νεῖ- 
εἰν ὙΝ εἰβκιιιβ. ΒΟΉΝ. 

9. ἐμπεσεῖται) ὕτεαο ᾿π{6]]1σἹ εἰς τὰς 
ἄρκυς, Ἰϊααθ. σαριθίαΡ. (ΟΤΩραΙᾶ 5. 
23. 5ΟΗΝ. 

ἂν ἔχῃ) Ἰθ1οῖταν ἡ ἄρκυς ἔχειν τὸν 
ὗν, ΘἸΠη ΔΡΘΙ 1Πΐτ ρατ]οΐθβ τῆς ἄρκυος 
ΠΟΠΟΙσὰ5 ἰδηοίαγ, ΒΟΉΝ, 

ἄπεδον) (ὑοηΐ. δα 6,9. ΞΟΗΝ. 
ἑστήξεται] ΑἸΙΕπδτ ἃ Χοπορδοπία 

ΤΟΥ Π8 ΠῚ, 41 Ὁ}101 τοίη Πα θῦ 1086, 
Βαβία!ΐ ΕΣ] Π.5]6]5 δα Ογτορ. ύ, 2, 17. 
ἃ ΠΠ16 ΟΟΠΊΓΠΘΙΠΟΥ̓ Αἴτ18. 

περὶ αὑτὸν ἔχων) ἊΥ εἰβἰκίτι5. Ἰηΐογ- 
Ρτοΐαϊα 856 ἴρ80 οοσμραέΐι!5, 1. 6. ῬΓΙΠῚ8 
ΝΊ ΡΘΥΓΓΌΙΏΡΘΙΘ, τποῸχ ἀθηθ 5 ΠΟαΟΚ 
Ἰδόθυαῦθ, Ὠϊης ΤΘΙΤΟ Θ΄ 6 8 856 δχρο- 
αἶγθ, ἃς τη040 ῬῈΓ άπ φρεογνϑήβτθ 
ταΒ ΘΙ] ἰθηΐαηβ, τη 00 Ρ6Γ ᾿Π]Δτη. 

ΜῈὮΙ νοῦν βισηϊῆσαγο δἐμροίαοέιδ οἕ 
φιιαϑδὶ οοσϊέαθιωιάιι5. ΒΟΉΝ, ν 

το. αὐτὸν ἀκοντίζειν] αὐτῷ δ 16- 
ΡΠ ΔΩΙ. 

προωθῶν αὑτὸν] ἌΡετ ΔΉ ΓΟΥΒΌ ΠῚ 
αὕτη νἹ ΓΘ Ὶ5. δ 886 ΡῈ ἄρκυν {ππά6Ὼ8 
ΒΙσ ἃ] ΤἸηΘ 10 ἔπ ποτ ΡΟΥΙΓΟΙΠΠ, ΕΧ 
ᾳ4ᾷο ἄρκυς ἃρία οἷ οοἸ]οοσδΐα Ρβπάεῖ. 
ΞΘΕΙΝ: ῬΟΙΙαχ ΕΞ 2: Ὡς μὴ προ- 
ωθῶν αὑτὸν ὑπὸ θυμοῦ καὶ μένους καὶ 
τόλμης ὁ ὁ σῦς ἀφίκοιτο διὰ τοῦ δόρατος 
εἰς τὸν ἄνθρωπον. 

ἐγκρατέστατος ΗΊΡΡοΟΟΥ. ΜΟΘΒΙ. Ρ.- 
850 (ευ-: Βραχίων δὲ καὶ ὦμος ἐγκρα- 
τέστερα διὰ τὴν τροφὴν, ῇ δ᾽ ἑτέρη 
χεὶρ διὰ τὰ ἔργα πλείω ἔτι ᾿ἐγκρατε- 
στέρη, σοηΐοεγτί ΟΠ ΘΙ ἀοΓ 85 ἴῃ ἸΠ6166 
ΟἸαΠ} ΠΟς Ἰοσο δὲ ὉΌῚ ἰΐθπι χεὶρ ἐγκρα- 
τεστάτη ἔα. 7. ὃ. νΔ]61οΥ. 

Ἐς τ] [Ὠ6]Πρ ΧΟΩΟΡΠΟΩ 
ΘΟ 68 προωθεῖν αὑτὸν, ααο [αοῖο 

Ῥοδυιἀσότητβ ἱπίεπαιταν, ΒΟΉΝ, 

ΟΝ 
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3 - “- Ἁ Ν. - 3 “- ΤΆΣ ἡ “ , εἰ ΜᾺ 

αὐτοῦ τῇ μέν χειρὶ τῇ ἀριστερᾷ πρόσθεν, τῇ δ᾽ ἑτέρᾳ 
ὀπισθεν᾽ κατορθοῖ γὰρ ἡ μὲν ἀριστερὰ αὐτο, ἡ δὲ δεξιὰ 
ἐπεμβάλλει: ἔμπροσθεν δὲ ὁ ποὺς ὁ μὲν ἀριστερὸς ἑπέσθω 
τῇ χειρὶ τῇ ὁμωνύμῳ" ὁ δὲ δεξιὸς τῇ ἑτέρᾳ. προσιόντα 
δὲ προβάλλεσθαι τὸ προβόλιον, μὴ πολλῷ μείζω, δια- 
βαντα 3 ἢ ἐν πάλῃ, ἐπιστρέφοντα τὰς πλευρὰς τὰς εὐωνύ- 

μους ἐπὶ τὴν χεῖρα τὴν εὐώνυμον" εἶτα εἰσβλέποντα εἰς 
τὸ ὄμμα τοῦ θηρίου ἐνθυμούμενον τὴν κίνησιν τὴν ἀπὸ 
τῆς κεφαλῆς τῆς ἐκείνου. προσφέρειν δὲ τὸ προβόλιον 
φυλαττόμενον μὴ ἐκκρούσῃ ἐκ τῶν χειρῶν τῇ κεφαλῃ 

ἐκνεύσας᾽ τῇ γὰρ ῥύμῃ τῆς ἐκκρούσεως ἕπεται. παθόντα 
δὲ τοῦτο πίπτειν δεῖ ἐπὶ στόμα καὶ ἔχεσθαι τῆς ὕλης 
κάτωθεν' τὸ γὰρ θηρίον ἐὰν μὲν οὕτως ἔχοντι προσπέσῃ, 
διὰ τὴν σιμότητα τῶν ὀδόντων τὸ σῶμα οὐ δύναται ὑπο- 
λαβεῖν" ἐὰν δὲ μετεώρῳ, ἀνάγκη πληγῆναι. πειρᾶται μὲν 
οὖν μετεωρίζειν" ἐὰν δὲ μὴ δύνηται, ἀμφιβὰς πατεῖ. 
ἀπαλλαγὴ δὲ τούτων μία ἐστὶ μόνη, ὅταν ἐν τῇ ἀνάγκῃ 

ταύτῃ ἔχηται, προσελθόντα ἐγγὺς τῶν συγκυνηγετῶν ἕνα 

11. αὐτὸ δοπηριάοτιβ. αὐτὸν Κ. (ὑεἴογι αὐτοῦ. ἑπέσθω] ἁπτέσθω Ἀ. ργ., 
ΘΟΥΓΘΟΡΒ [ἢ ΤΊΔΙΡ:. 12. ἐν πάλῃ ῬΟΠῸχ. [100] ἔμπαλιν. 12. τῇ ἴ,βοη- 
Εἷανταβ ῬΓῸ ἥ. ἔχοντι Ἀ. ξοεμεείαϑ, ἔχον ΡΥ. δ σϑίει!. 14. συγκυ- 
νηγετῶν] κυνηγετῶν Ἀ. 

11. κατορθοῖ] [)ιγὶοὶς Ἰοΐπ προβο- σθαι δὲ χρὴ μὴ τὸ προβόλιον ὁ σῦς 
λίου τοοΐθ ᾿ηἰογργθίαςαν ΖΘ ΠΠΠΙ5, ν]ΠῈ 
1Ἰοΐα] δα αῦ ἀοχίγα. ῬτῸ αὐτοῦ τηΔ]Ίτη 
αὐτό. ΒΟΉΝ, 

12. προβάλλεσθαι τὸ προβόλιον] Ρο]- 
Ἰυχ ὁ. 23: Χρῆσις, δὲ τοῦ προβολίου᾽ 
προβὰς τὸν πόδα τὸν ἀριστερὸν καὶ τὸν 
δεξιὸν ὑποβὰς, ἁ ὡς εἶναι τὸ μέτρον τῆς 
διαβάσεως ὅσον ἐν πάλῃ, τὴν προύχου- 
σαν πλευρὰν ὀξεῖαν ἐχέτω κατὰ τὸν 
πόδα, καὶ τὴν χεῖρα τὴν ὑπὲρ αὐτὸν 
ὑπτίαν ἀντειλημμένην μέσην τοῦ προ- 
βολίου προτεινόμενος, τῇ δεξιᾷ ἀντε- 
στραμμένῃ τοῦ δόρατος ἐ ἐγκρατῶς ἀντε- 
χέσθω" καὶ τῇ μὲν ἀριστερᾷ τὸν σίδη- 
ρον ἀπευθυνέτω πρὸς τὸ τῆς πληγῆς 
καίριον, ἡ δὲ δεξιὰ κατὰ τὴν ἑαυτῆς 
ἰσχὺν ἐπωθείτω τὸ προβόλιον. Ψίε- 
πα νθῃδίου8 ΡΥΌΤ νϑπαθ το οχοὶ- 
ῬΙΘΏ5 ριηχιὶ ῬΒ]]οϑίγαΐαβ [τηδρ’.1, 28, 
Ρ-. 46.τ2. ΒΟΉΝ. 
.. ῬΟΙΠΙΣ ἢ: 24: Ὁ δὲ 
ὀφθαλμὸς κατὰ τοῦ θηρίου ὀξὺς τετά- 
σθω. ΒΌΗΝ, 

ἐκνεύσας) ῬοΙΐῸκ 5, 24: Φυλάττε- 

ἐκκρούσῃ τῇ τε τῆς κεφαλῆς ἐκνεύσει 
βιαίᾳ καὶ τῇ πρὸς τὸν σίδηρον πληγῇ 
σφοδρᾷ καὶ τῇ ῥύμῃ τοῦ ἅλματος. (ἰε- 
ἴθυττα. ἔκνευσις Πᾶθο ἤΐ ΠΟῚ ΒΌΓΒΌΠη 
οἸαίο οδριΐθ, δα πος Ἰοοο δαΐ θα. 
5, 4; το, 12, 868 ἴῃ Ἰαΐπβ ᾿πῆδρχο 
σαριίθ. Ηϊῃς ἨοτΊΘΓ. Π. 12, 148, ἀ8 
ἀρεῖϑ: Δοχμώ τ᾽ ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν 
ἄγνυτον ὕλην, ὍὉΙ τοοῖθ Π  Υμα5 ΟὉ- 
ΠἸααστη σαραΐ δα Ἰούπτη ᾿πέεγθπ πὶ 
Δηποίαν!, πἀη46 Ηεβιοάθβ ϑοῦίὶ ν. 
ἜΘΗ: Θ γᾶ δέ τε λευκὸν ὀδόντα δοχ- 
μωθείς. ΞΟΗΝ. 

τῇ γὰρ ῥύμῃ τῆς ἐκκρούσεως ἕπεται) 
ἕπεται τεῖοτο δ νϑηδθα! πη, ΠΟΠ, αΐ 
Ἰμβοποίαν 8, δα ἀρῦαπη. ΟΗΝ, 

15. ἐπὶ στόμα] ῬΟΙΠαχ 8» 25: Εἰ 
γὰρ τοῦτο γένοιτο, ὁμοῦ ἂν τῷ ἀνθρώπῳ 

γένοιτο" καὶ δεῖ κεῖσθαι ̓ πρανῇ τῆς ὕλης 
ἀπρὶξ ἀντειλημμένον᾽ οὐ γὰρ ἂν δύναιτο 
χρῆσθαι τοῖς χαυλιόδουσι διὰ τὴν σιμό- 
τητα, οὐδὲ τὸ σῶμα ὑποβάλλειν (ὑπο- 
λαβεῖν) ἀλλὰ περιβὰς πατεῖ, αἱ δὲ θή- 
λειαι καὶ δάκνουσιν.. ΞΟΗΝ, 
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ἔχοντα, προβόλιον ἐρεθίζειν ὡς ἀφήσοντα: ἀφιέναι δὲ οὐ 
μὴ. τύχῃ τοῦ πεπτωκότος. ὅταν δὲ ἴδῃ τοῦτο, κατα- 

λιπὼν ὃν ἂν ἔχῃ ὑφ᾽ αὑτῷ ἐπὶ τὸν ἐρεθί ὥντα ὑπ᾽ ὀργῆς 

καὶ θυμοῦ ἐπιστρέψει. τὸν δὲ ταχὺ ἀναπηδᾶν, τὸ δὲ 
προβόλιον μεμνῆσθαι ἔχοντα ἀνίστασθαι: οὐ γὰρ καλὴ. 

τό ἡ σωτηρία ἄλλως ἢ κρατήσαντι. 
Ν ᾽7ὔ 

προσφέρειν δὲ πάλιν 
ΧΝ 5 Χ , ΄σ΄ Ἂ ἴω ’ὔ 

τὸν αὑτὸν τρόπον. καὶ προτεῖναι ἐντὸς τῆς ὠμοπλατὴης 
- « Χ Σ 7 γ, Ὶ ’ «ς 3 ε Ν 

ἢ ἢ σφαγὴ καὶ ἀντερείσαντα ἔχειν ἐρρωμένως" ὁ δ᾽ ὑπο 
΄σ 7 7 Χ ᾽7 ΄ ᾽ὔ ΄ 

τοῦ μένους πρόεισι, καὶ εἰ μὴ κωλύοιεν οἱ κνώδοντες τῆς 
’ » ’ὔ 395 Ἃἃ Ἁ “ ΓΝ: “ Φὶ ν᾽ Ν 

λογχης,; ἀφιίικοιτ᾽ ἂν διὰ τῆς ῥαβδου προωθῶν αὑτὸν πρὸς 
Ἂ, - ͵ ΡΥ -΄ Νὴ Χ «ε 7ὔ 7 ΡῚ 

τὸν τὸ προβολιον ἔχοντα. οὕτω δὲ πολλὴ ἡ δυναμίς ἐστιν 
5» ΄ [ε4 Ν 

αὕΤΟυ οστΤε Και 
ἃ » “Δ 5) ΄ 

α Οὐκ αν Οἱιἰοιτο 
7ὔ » ΄“ 

Τις προσέεστιν αὐτῷ" 
“ Ἁ » ον 5} φ, Ν 5 ’ » “ 7 

τεθνεῶτος γαρ εὐθὺς ἐὰν τις ἐπὶ τὸν ὀδόντα ἐπιθῇ τρίχας, 
’, ο ᾽ “ Ν Ω σ 

συντρέχουσιν" οὕτως εἰσὶ θερμοί: ζῶντι δε διάπυροι; ὅταν 
ἐρεθίζηται: οὐ γὰρ ἂν τῶν κυνῶν ἁμαρτάνων τῇ πληγῇ 

18 τοῦ σώματος ἄκρα τὰ τριχώματα περιεπίμπρη. 

15. ὑφ᾽ αὑτῷ] [ΔΌΤ] ὑπ᾽ αὐτῷ. 
τῆς οτη. Δ. ΡΙ.» Δα αἷΐ ΠηΔΥρῸ. 
ἐσφάγη. 

15. οὐ γὰρ καλὴ] Εστοσίαπ Ὁ6]118- 
ΤΟΤΕ εὖ Ποπαϑίι βδὐπαϊοβϑατη Γθοΐβ 
Ἀσῃονι δ  ειβκιιβ. δϑοοίπιη νϑηϑίο- 
ΗΒ ἀδβθγεσθί οαΠὶ τ ΘΠ Δ ἢ 1110, 51 Γὰ σάτη 
Ὡπ6 15 φαραββεγεῖ. 5ΟΗΝ, 

τό. ἡ ἡ σφαγὴ] ΓΠΙΘΟΠΙΟΘΠτ15 νοσεῖ : 
ψια ρατίε 7ιγευίιηι εϑί. ῬΟΙΙὰΧ 2, 
1522: Τὸ κοῖλον, ἡ διεστᾶσιν αἱ κλεῖ- 
δες, σφαγὴ καλεῖται. ὅεα ΟδΥτΠῚ 
ἸηΐΟΙ ΟἸΑνΊΟΙ] 5 ΤῊ ΠΙΠΠ6. ἰᾳ6 ΠῚ σΘΏΒΘΓΘ 
ορογίδί δίαιιθ βραΐιιπ), απο οϑβί Ἰπΐον 
ΒΟΔΡυΪα5. ῬΟ] ΠΧ 5. 24: Κἂν μὲν ἡ 
σῦς τὸ θηρίον, στοχαζέσθω ἢ κατὰ τὸ 
μεσόφρυον ἢ ἢ κατὰ τὴν ὠμοπλάτην ὦσαι 
τὸ προβύλιον" ἄμφω γὰρ καίρια" εἰ δὲ 
καὶ τῶν “γενύων καθίκοιτο, ἧττον ἂν 

χρῷτο τοῖς χαυλιόδουσιν' ὁ δὲ πηδῶν- 
τος συὸς ὑποθήσει σπασάμενος τὴν 
μάχαιραν. Ἐὰχ απο Ιοοο (ὐοηγ. (ε8- 
ΠΘΓΙΒ ΒΟΙΙΌΙ νοὶ! ἢ μεσοφρύου ; 
Βταποκιιβ ἢ τῆς σφαγῆς. Νεααίγαπη 
ῬΙΟΌΔτΘ ρΡοββασα. Ῥμιοβίγαξιιβ ἰτηδσ. 
1. 28, ἦθ ἃρ1Ὸ: Βάλλει τὸν σῦν κατ᾽ 
αὐτὸ μάλιστα τὸ συνάπτον τὴν πλάτην 
τῇ δέρῃ, ὉὈϊ 5Βοαρτ]ἃὰ σΟὨ] ΠΡΊΓαΤ ΟἸΠΠὴ 
0110. ὅδε πθο ἴρ86 ΡὨῃη]οβίγαϊαβ 10- 
ΟΌπ. 58{15 δοσιγαία ἀθῆπι. ἐντὸς ὠμο- 
πλάτης εξῖ Ἰῃΐγα ἤΠ 85 ΒΟΔρ(]86, ππ8 0 ]85 
γΈΓῸ 1πἴτα ΞΟαρτ]αΠΊ, 60 1ἢ ἸοοΟ, Ὁ 

ἣ ἡ σφαγὴ Οδϑβίαδ] το. 
1: περιεπίμπρη] ΤΑΌτ] περιεπίμπρα. 

ὁ μὲν 

τό. προτεῖναι Α. Οὐδίοει προθεῖναι. 
ΓΑΡ τὶ ἢ νεὶ ἣ νεὶ ἢ 

δϑέ Ἰπρα!ατη, ᾿ηὐτὰ ἰρ585 οἰδνιοιἶδβ. 
ῬΟΠΠχ αἰϊατη δαοίογθ πη βθοαΐαβ. αβί, 
ΞΌΗΝ, 

ἀφίκοιτ᾽ ἂν] ῬΟΙ]πΟΙΒ. Ἰοσαπὶ ᾿Ἰης 
ἐχοουρίπιη βιρτα ρΡοβϑιι. ἀσοθαδί 
πῆς ΟΥ̓ΘΒΟΘΗΓΙ Αἰΐο ἀθ δ στυβίοα 
ἸΌΥῚ το, α. 20: “ΑΔ Δρ΄ῸΒ σδρί πα 08 
ὨΘΟΘΒΒΑΤ δαηΐ ΡΠ [οτίεβ 1π ἔευσο 
ΟΓΠΟΙΐογαῖ, α4ποὸ5 νϑηδίοσεβ νἹ ἀθηΐεβ 
ἈΡΓΌΠ 86 86 Τῆ8]0 8Π1Π10 νϑη]θηΐ8 ΠῚ 
1ῃ ἴθσσα ἢγηηδηΐ οὐ δα ἀργὰμ ΑἸ στιηΐ, 
41 60 Ρ1|1οΟ νυ]πεγαῖτιϑ τπιβηπ8 δα νϑπᾶ- 
ΤΟΥΘΙ ΠΟ φΡοϊεβῦ δοοεᾶογο." 5ΟΗΝ. 
17. συντρέχουσιν) Ρο]]υχ 5, 8ο: Εἰ 

καὶ πλαγίοις τοῖς ὀδοῦσι θίγοι τῶν κυ- 
νῶν, τὸ τρίχωμα ἐπέφλεξεν᾽ εἰ δὲ ἀπο- 
θανόντος τῷ χαυλιόδοντι προσενέγκαις 
τρίχας, ὡς ἀπὸ πυρὸς αἱ τρίχες συντρέ- 

χουσιν᾽ οὕτω πολὺ τὸ φλογῶδες ἔνεστι 
τῷ θηρίῳ. Ατὐιοῦον ΔΠΟΉΥΠΊ. Απρτιϑῦ. 
Δ ῖ5. 6.323: Ὅτι ὁ κάπρος τοσοῦτον ἔχει 
θερμὸν τὸν ὀδόντα. ὥστε τρίχα προσ- 
απτομένην καίειν, καὶ ὑπὸ τοῦ δήγματος 
αὐτοῦ ἀπορρέουσιν αἱ τρίχες τῶν κυνῶν. 
ΝΥ θα ΧΘΠΟΙ ΠΟΉ ΓΘ ΆΤΩ ΘΒ 115 
᾿πϑρύ8 τε α!α1ΐ, δαχὶ οὐ νιᾶνιῦ Ορ- 
Ρίδπαβ νπερ. 3. 579 8ειαα. ΒΟῊΝ. 

περιεπίμπρα)] Ἐογπιαπὶ ποὴ Αἴ- 
(ἰοϑτη ποίαν! (Οθείι8 Ρ. 775. ΝΟΗ 
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2 γο 

950 ΟΥ̓ΝΕΘΒΤΊΟΙ 
3 » κι ψ 5) ΄ ᾿ 

οὖν ἀρρὴν τοσαῦτα καὶ ἐτι πλείω πράγματα παρασχὼν 
« 7 

αλιίισκεται. 
3 Ν Ν ’ 5. τὰ ΜΕ 9 “- 5» », ,ἷ 

Εὰν δὲ θηλειὰ ἢ ἡ ἐμπεσοῦσα, ἐπιθέοντα παίειν 
’ Χ » : [ Ἁ “ ἴω 

φυλαττόμενον μὴ ὠσθεὶς πέσῃ" παθόντα δε τοῦτο πατεῖ- 
σθαι ἀνάγκη καὶ δάκνεσθαι. ἑκόντα οὖν οὐ χρὴ ὑποπίπ- 
τειν᾽ ἐὰν δὲ ἄκων ἔλθῃ εἰς τοῦτο, διαναστάσεις γίγνονται 
αἱ αὐταὶ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἄρρενος" ἐξαναστάντα δὲ δεῖ 

ἣ δὰ 7 χά ἋΟ 5 ’ὔ 

παίειν τῷ προβολίῳ, ἕως ἂν ἀποκτεινη. 
ε ,ὔ Χ ἈΠ ΤΟΝ ο Ν » “- ε΄ τ 
Αλίσκονται δὲ καὶ ὧδε. ἵστανται μὲν αὑτοῖς αἱ ἄρκυς 

Α , “ “- Χ δΝ ἃ ὕ 

ἐπὶ τὰς διαβασεις τῶν ναπῶν εἰς τοὺς δρυμους, τὰ ἀγκὴη, 
Ν , -ε ΟῚ 7 9 ϑ δ τὸς Ν 9 ἾᾺὰ Ν Ν ὦ 

τὰ τραχέα, ἡ εἰσβολαί εἰσιν εἰς τὰς ὀργάδας καὶ τὰ ἕλη 
ςς Ἁ Ψ ε Ν ’ὕ; 3, ἊΝ 7 

καὶ τὰ ὕδατα. ὁ δὲ τεταγμένος ἐχων τὸ προβολιον φυ- 
,’ ᾿ “ ἃ Ν ΄ ΕῚ ’ὔ ἊΝ Υ̓͂ 

λαττει τὰς ἄρκυς. οἱ δὲ τὰς κυνας ἔπάγουσι τοὺς τόπους 
΄ Χ 7 Ξ 9 ἊΝ Ν ε “- ’ὔ’ 

ζητοῦντες τοὺς καλλίστους" ἐπειδὰν δὲ εὑρεθῇ διώκεται. 
Χ 3 Ν “ 3 , Χ ε Χ ͵ 

ἐὰν οὖν εἰς τὴν ἀρκὺυν ἐμπίπτῃ, τὸν ἀρκυωρὸν ἀναλαβοντὰα 
ΧΝ ͵ ΄, “ 3) δὰ Ν Χ 

τὸ προβοόλιον προσιέναι καὶ χρῆσθαι ὡς εἰρηκα' ἐὰν δὲ μὴ 
ἐμπέσῃ, μεταθεῖν. ἁλίσκεται δὲ καὶ ὅταν ἢ πνίγη διωκο- 
μενος ὑπὸ τῶν κυνῶν' τὸ γὰρ θηρίον καίπερ ὑπερβάλλον 
δυνάμει ἀπαγορεύει ὑπέρασθμον γιγνόμενον. ἀποθνή - 

Ἂ “ 7 [ 3 Ν 

σκουσι δὲ κύνες πολλαὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ θήρᾳ, καὶ αὐτοὶ 
,ὔ ᾿ 9 9 ζω “- 

οἱ κυνηγέται κινδυνεύουσιν. ὅταν δ᾽ ἐν ταῖς μεταδρομαῖς 
7 ’ ’ὔ’ Ν , ἊΟ » 

ἀπειρηκόοτι ἀναγκαζωνται προσιέναι τὰ προβόλια ἢ ἐν 

18. ἐπὶ] [“Ότ] ὑπό. 10. μὲν] μὲν οὖν ΒΤ. 
ΤΙ ΟΠ οΙανα5. [01] εἰσβολαὶ δέ. 
Τ ΔΤ. 

τ ᾿] ’ Ἅ, 

ἡ εἰσβολαί εἶσιν 
20. ἀπαγορεύει οἴη. ἂ. ΡΥ. δαἀάοθηβ ἴῃ 

τηϊητιβ νυν] οϑιτη ἐνεπίμπρων ἨΙ50. αΥ. Τὰ τϑοίθ ὙΥ εἰβ- 
6, ». 22, τοααγσαϊ Γι ἐλ ον 10. 
2. Οὐ ΑΠα 7» 101 

γοία ροβϑιηΐ δρ]. 
Κιιβ. 5ΌΗΝ. 

20. ὑπέρασθμον)] ῬΟΙΙὰχ 5. 8ο, 46 
τ. διαναστάσεις] ΠΣ ΜΕ] δ]ΐου- 

Ὡἶ5 [αοΐδϑ βυυγθοίοηθβ. ὙΥΕΊΒΚ. 
ὑπὸ τοῦ ἄρρενος } [6] ΘΟ ατη τοῦτο 

παθόντος. 5ΟΗΝ,. 
19. τὰ ἄγκη]) ἰΘΟΠΙΟΘΠΠ5, ἴῃ ἰγ8η- 

Βι[ὰ Βα] ὰπτὰ ΡΟΠιΥ, δα] ΠΘΙΠΟΙ, 
δα ν81165, δά εἶῖἰνοβ. ΞΌΗΝ. 

εἰσβολαὶ δὲ] [Θοπϊοθηιι8, ἸΏΒ} π15 
γε βαηὺ ἃ νϑπδίουι τι δχοϊΐϑη αὶ 
5165 ργδῖῖα ἴῃ Ἰυὰοοβ. θα ππης ἀθ 
ΘΟἢ]ΟΟΔἢ 18 τϑύιτι5 ΒΟΥΤΊΟ οϑῦ. [σὶίτιτ 
Τ ΘΟ ΟἾαν! σοη͵]θοῦατα Ῥγο δία, Βϑτηῖ- 
ΟΟΙοη βϑί}} ροϑῦ τραχέα, Θὺ 5ΟΥΙΡΒΙ 
ἡ εἰσβολαί εἰσιν εἰς. ΟΗΝ. 

καλλίστους] Οτιᾶπὶ ΘοΟτηΠΙΟΙ]881- 
τῆοβ, πη686. απδηγ. [80 ]]Πγὴ6 ν υϑτιβ 

ΔΡΤῸ Ἰάδτη νοοαθαϊατῃ ροϑα. 5ΟΗΝ. 
21. προσιέναι] ΔΝ εἰξκὶ 8 δα προσ- 

ίημι τΤοΐογθηϑ, ᾿ηἰθηδἢ 8 Ἰπτογργείδίαγ., 
Θυοά βοτὶ Ρ6Ὶ αϑπὰ ΒΕΓ ΠΟ Π18 ταθοὶ 
ΟΠ ΡΟΒ888. ΤῊ ]}1 νἱαθίαν. προσιέναι 
ΘΠΪΠῚ εϑί ϑαπηογθ γὑ 6] Ἰτητη 616. 
Νοαυΐϊγαμα νϑῦο νϑηδθυϊο δρίμπι εϑί. 
Ἰριαῦ νοῦ τὰ προβόλια 56011{81. 
Ἰοοὰβ ΘηΪΠΊ ὙἹΠ]ΟΘα8 οϑῦ οἰϊαη [ἢ 
8}}15. Ῥαυ 8; νϑ]αῦ Ὁ] βθαυϊαν οὐ 
γὰρ κωλύει οὐ σε. Απίθρορασγθ ΘΏΪΠῈ 
ἀερεθαῦ ἦ6 Ρϑυῖσι]ο δ στ αἸΘὨ[18. 
Ναης Π1Π}] εβῦ πἰϑὶ ἀπειρηκότι, ααυὰ 
ῬΘΙΙΘᾺΠ ΒΕΒΡΙΟΙΟμΘ ΠῚ Οπηηοῖη [0]]1, 
5ΟΗΝ. Μιάμππι αὔϊάθπι νἹα] οἱ 46 
60 τηοηπΐϊ, 864 βοάθιῃ ποηάθπ 1π- 
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ὕδατι ὄντι ἣ ἀφεστῶτι πρὸς ἀποκρήμνῳ ἢ ἐκ δασέος μὴ 
θέλοντι ἐξιέναι οὐ γὰρ κωλύει αὐτὸν οὔτε ἄρκυς οὔτε 
ἄλλο οὐδὲν φέρεσθαι ὁμόσε τῷ πλησιάζοντι" ὅμως μέντοι 
προσιτέον, ὁταν ἔχῃ οὕτως καὶ ἐπιδεικτέον τὴν εὐψυχίαν, 
δι᾿ ἣν εἵλοντο ἐκπονεῖν τὴν ἐπιθυμίαν ταύτην. χρηστέον 
δὲ τῷ προβολίῳ καὶ ταῖς προβολαῖς τοῦ σώματος ὡς 

εἴρηται: εἰ γάρ τι καὶ πάσχοι, οὐκ ἂν δια γε τὸ ὀρθῶς 
ποιεῖν πάσχοι. ἵστανται δὲ αἱ ποδοστράβαι αὐτοῖς ὥσπερ 
τοῖς ἐλάφοις ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις, καὶ ἐπισκέψεις αἱ 
αὐταὶ καὶ μεταδρομαὶ καὶ αἱ πρόσοδοι καὶ αἱ χρεῖαι τοῦ 

23 προβολίου. τὰ δὲ νεογενῆ αὐτῶν ὅταν ἁλίσκηται, τς 
πὼς τοῦτο πάσχει" 

22 

οὔτε γὰρ μονοῦται, ως ἂν μικρὰ Π 

ὅταν τε αἱ κύνες εὕρωσιν ἢ προΐδῃ ΠΣ ταχὺ εἰς τὴν ὕλην 
ἀφανίζεται ἔπονταί τε ἐπὶ τὸ πολὺ ὧν ἂν ὦσιν ἄμφω, 

χαλεποὶ ὄντες τότε καὶ μᾶλλον μαχόμενοι ὑπερ ἐκείνων 

ἢ ὑπὲρ αὑτῶν. 

22. διά 
2 ν 

οὐκ ἂν--- 
μικρὰ [ΘΟ Ο]Αν 8. 

21. ἄλλο οὐδὲν] ἄλλον οὐδὲν Α. ἄλλο μηδὲν Β. Τατη 1101] οὕτως. 
γε τὸ Βγοάδειιβ. διὰ γένη ἃ. διά γε τηδῦρο, εἴ ἸΏ Δ]1610 Ἰδΐθγο ἴ ἴσως. 
σάσχοι οἵη. Β.ΓΟΥ, 23. νεογενῆ] νεογνὴ ΑΟΥ. 
ΤΑΌΤΙ μακρά. 

ψΘΒΟΡΑΥΔΠη, ΟἿ ΒΟΥ ἜΥοη ἰδία. 1ΤηΔ8]1Π} ἢ πρὸς ἀπόκρημνον.. 18 δϑῦ ἴῃ 
Μαῖα αἰβιπηοίο εὖ δἰϊθηα ραυίοι]α 
δὲ ροϑὺ ὅταν ᾿Ιηϑογία Ἰοσιτη ἀδργαᾶνα- 
νἱῦ οὖ βθῆβϑιπη ΟὈβουγαν!, αΠπθ ρ]8- 
Ὠὰππ] τρααθ5. βου! θθηάο : καὶ αὐτοὶ οἱ 
κὐνηγέται κινδυνεύουσιν, ὅταν ἐν ταῖς 
μεταδρομαῖς ἀπειρηκότι ἀναγκάζωνται 
προσιέναι ἢ ἐν ὕδατι ὄντι ἢ ἀφεστῶτι 
πρὸς ἀποκρήμνῳ ἢ ἐκ δασέος μὴ θέ- 
λοντι ἐξιέναι" οὐ γὰρ κωλύει αὐτὸν 
οὔτε ἄρκυς---πλησιάζοντι" ὅμως μέντοι 
προσιτέον, ὅταν ἔχῃ οὕτως οἷ το]]η 8. 
ΨΊα65. Ἰρὶῦαν Π1}}}] ἀ66586: οὖ σαῖιβα 
ῬΘΓΙΟῸΪΙ τηδπι βία οϑύ. ΑΡῸΥ Ἃοἴαι- 
ϑαῖαβ εὖ ἦ6 βαϊτιίθ ἀθϑρθγαηβ 80566- 
65 τοππρὶῦ ἢ ἀατιαβ οἵ ρα] μ6Π|, δαΐ 
Βθοϑαϊς δα Ἰοουιπι 8]1] 116 πὶ ΔΟΓαρίαΙη 
οὐ φγδθοιριύθιη, δα 1π ᾿ἸδίθΌτα8. 88 
ΒΘΠΓΙΟΘΙΙ οὐ ἀππηθῦ ΔὈβοοηαιῖ, ὉὈῚ 
ΘΆΨ ΘΙ ΠῚ ΡΟ ΤΠ 6}118 ἰδπὶ οϑῦ ρϑυϊοα- 
Ἰοϑ πη, 48 ΠΊ 1086 δοοθββῖιβ δα ε].85- 
ΤΔΟΟΙ Ἰοσα οβϑὺ απΠΠς 115. Νουα ἀφε- 
στῶτι πρὸς ἀποκρήμνῳ δατ!άθτῃ τηὰϊαΐα 

ΑΠΔ0. 2, 5, 7. ἀποσταίη εἰς ἐχυρὸν χω- 
ρίον. (ὐσανθηὶε Θοὔϊαπὰ βύσγιιοίαγα ν ΥΌ], 
Ὁ] ἀδἤςσεγα, αἀθβοίβοθυθ 80 ἃ]1ηθ0 5816- 
ΠἸΠοδΐ, νΘ] 1] εἰς τὸ Κορυφάσιον ἄφες 
στῶτας ἐκ Μαλέας ἴῃ ἩΠΞῚ: (τὸ Ζ 
ι8; : οὐκ εἶχον ὅποι ἀποσταῖεν 3. 5» 10. 

0 ῈΜ τὰ Ααἀα. Οἱ πο ᾿π]ιγα 1η- 
ΟΥΘΟΙ116 νιϑαϊη, 4] 5. 20 αἰχιββοῦ 
ἀναλαβόντα τὸ προβόλιον προσιέναι, 
εὐ 85. 21, προσιτέον, ΘιπθηῚ ΙΠΓΕΥ 
δος ἄπο αἸχι886 προσιέναι τὰ προ- 
βόλια, απο εἷῦ ἃ προσίημι. Ναῖη 
ἴδοι] τὰ προσβόλια εχ 5. 20 ρούαϊΐ 
ΤΘΡΘΊΙ. 

μὴ θέλοντι] ϑουθοηάαμη μὴ ἐθέ- 
λοντι. 

22. διά γε τὸ] ΡοΞΒ515 οἰΐδτη διὰ τὸ μή. 
28. τοῦτο] τὸ ἁλίσκεσθαι. 
ὧν ἂν ὦσιν) ἴ,δοΠΙΟΘΠτι5 1πφογρτα- 

ἰδίατ, πθιοπααθ που, ααδϑὶ οὗ ἂν 
ὦσιν βογιρίπτη Ἰοροτδ. 566 αἸοϊξ Χο- 
ΠΟΡΠΟΙ ραΙεπίοβ. 5ΟΗΝ, 



ΟΥ̓ΝΒΟΈΕΤΙΟΙ 

ΡΣ οἱ, 
7 Ἁ ’ ’ ’, 7 . 

Λέοντες δὲ, παρδάλεις, λύγκες, πάνθηρες, ἄρκτοι καὶ 
3) [χά 9 ἊΝ “-“ ’ « ,ὔ 5 ’ γ ᾿ 

τάλλα ὅσα ἐστὶ τοιαῦτα θηρία, ἁλίσκεται ἐν ξέναις χώραις 
. Ν. ’ὔ’ ΒΥ Ν Ν ,ὔ Ν « Ἁ “κ. 

περὶ τὸ {ἰἀγγαιον ορος καὶ τὸν Κιττον τὸν ὑπέρ τῆς Μα- 
κεδονίας, τὰ δ᾽ ἐν τῷ ᾿Ολύμπῳ τῷ Μυσίῳ καὶ ἐν Πώνδῳ, 

τὰ δ᾽ ἐν τῇ Νυ νυσῃ τῇ ὑπὲρ τῆς Συρίας καὶ πρὸς τοῖς 
2 ἄλλοις ὄρεσιν ὅσα οἷα τ᾽ ἐστὶ τρέφειν τοιαῦτα. ἁλίσκεται 

᾿ Ἁ Ν 3 πὶ ἢ δ) ’ Ἁ ,ὔ 3 “- 

δὲ τὰ μεν ἐν τοῖς ὄρεσι φαρμάκῳ δια δυσχωρίαν ἀκονιτικῷ. 
παραβάλλουσι δε τοῦτο οἱ θηρώμενοι, συμμιγνυντες εἰς τὸ 

35 ἮΝ ὦ Ἃ Φ 7 ἈΝ; ὦ Χ Υ͂ 

αὐτὸ ὅτῳ ἂν ἐκαστον χαίρῃ περὶ τὰ ὕδατα καὶ πρὸς ὃ τι 
ΕΝ 5, 77 Ν Ἁ » “ ,ὔ » Ν , 

3 ἂν ἄλλο προσίῃ. τὰ δε αὐτῶν καταβαίνοντα εἰς τὸ πεδίον 
γ᾿ δ , δ (ἢ “ Υ 

τῆς νυκτὸς ἀποκλῃσθεντα μετὰ ἵππων καὶ ὅπλων ἁλίσκε- 
7 ’ὔ’ Χ ς΄ “ δ) Ν - 

4 ται εἰς κίνδυνον καθιστάντα τοὺς αἱροῦντας. ἔστι δὲ οἷς αὐ-- 
ω ν 9» ᾽ὔ “ ἴω 4 ἥ 3 

τῶν καὶ ὀρύγματα ποιοῦσι περιφερῆ μεγάλα βαθέα, ἐν μέσῳ 
7 κι ΄“΄ Ἁ ΄ ’ ’ὔ 

λείποντες κίονα τῆς γῆς. ἐπὶ δὲ τοῦτον εἰς νύκτα ἐπέθεσαν 
ΚΞ 3 ΝΜ υ δ. , ἈΠ δ. σ“ Ψ“ 

δήσαντες αἶγα, καὶ ἔφραξαν κύκλῳ τὸ ὄρυγμα ὕλῃ ὥστε 

τ. δὲ] καὶ 8410 5. ν. Α. 

ΤΛΌΤ] προσῇ. 
ΒΟ ΠΟΘΙ ΘΓ. 

1. Κιττὸν] ΤΖείσοβ δα Τυοορῆγο- 
Πρ 1226: Κισσὸς δὲ ὄρος Μακεδο- 
νίας, ἔνθα ὁ Αἰνείας μετὰ τὴν ἅλωσιν 
τῆς Τροίας ᾧκησε καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Αἶνον 
προσηγόρευσε. ὥρα τηδ]6 Θχοογρϑιῦ 
Ποτηο “ΘΟ 5. ΒΟ μο]1α, ἀπᾶάθ ϑιθρμα- 
πὰ ΒγΖ. Αἰνείαν, τόπον Θρᾷκης, Τὸ- 
{α]1Ὁ, ΔὉ Ἄθημθα νοοδΐασῃ. ΝΊαθ ἰϑιηθῃ 
ἩδΥμ Ἐὔχοιγϑατη 1, 8) Αβθπθια!β 
ΠΌΤ πὶ ἰογύμπιη. ΒΟΌΝΝ, ὑ800 7, 
Ῥ. 230. ἔν. 21, Ρ. 79 ΚΥΆΠΊΘΓ. τη 6ΠΊΟ0- 
Ταῦ οὔατη πτῦοϑῖη Μασθαοηϊαθ Κισσὸν, 
απδθ ῬΔΥΙΓΘΓ δἴαιιθ ΤΠ0Πη5 ΒΟ θη ἃ 
Κίσσος, υἱὖ τοοίθ ΤΊ ρ]υγα5. ἴγοο- 
ῬῇτγοηΙθΒ. Νοίαδπσαιη δαΐθιη αυοά 
ΧΟΘΠΟΡΠΟΠ οὔατα ἴῃ πος ΠποΙΏϊη6 Δἰ- 
(16 τιϑ8 δϑί ἰουπηα ἵΚίττος. Νοῇ 
ΤΩΙ 5. [α]βιπὶ Πινδῷ τοάδτγστ ργαθ- 
δδρίατῃ Ατοδα!ὶ Ρ. 48, 9. 

2. διὰ δυσχωρίαν!) ὍΘΙ δααϊίοϑ 
ῬΘΙΒΘΑῸΙ Ὀ611πᾶ5 ΠΟ ροϑϑαηΐ, αὖ 5. 2. 
ΞΟΗΝ. 

ἀκονιτικῷ}] ῬΟΙῸΧ 5, 82: Τὴν δὲ 
πάρδαλιν λαμβάνουσι καὶ φάρμακον 
ἀκόνιτον παραμίξαντες σιτίοις, τὸ μὲν 

τἄλλα] τὰ ἄλλα Α. 
πίνδω Ὁ. ΠΟΥΤ.. πινδῶ ΡΥ. πιδῶ Α. (ὑεἴοιιϊ πινδῷ. 

8. ἀποκλησθέντα] [1Ὀτὶ ἀποκλεισθέντα. 
ΤΑ ΥἹ βαθεῖαν νε] βαθείαν. 

κίττον] [01] κιττόν.. 
2. προσίῃ ΘίορΠδπημα8. 

4. βαθέα 

θηρίον διαρροίᾳ κενοῦται, τοῖς δὲ πολ- 
λάκις καὶ ζῶν ἐστιν ἁλισκόμενον, αὐ} 
811 ΟΟαΙο68 λαμβάνουσι καὶ τῷ ἀκο- 
νίτῳ, σιτίοις αὐτὸ παραμίξαντες, ἐξ ὧν 
τὸ θηρίον διαρροίᾳ ἁλίσκεται. Β]ΙΠΙ 8. 
8, 6. 27: ““Ῥαηΐμοιαβ ῬΡῈῚΓ σαΓ65 []1- 
οαΐαϑ δουηϊίο (νθηθηατῃ 1ἃ 680) θ8γ- 
ΔΙῚ νϑηδηίιγ.᾽" 5ΟΗΝ, 

τὸ αὐτὸ ὅτῳ ταὐτὸν Β011ρ51586 νΙ66- 
τὰν ΧΘηορΠοη, αυοα ΑΠΔ5. 6, 23, 17, 
εἰς ταὐτὸν ἐλθόντας, οἴ νε] δηΐθ. 60η- 
ΒΟΏ81 (οην. 7: 4; εἰς ταὐτὸν τῷ οἴνῳ. 
δϑῦ 1ῃ ΟἹ 108. 

4. βαθεῖαν] βαθεῖα Βτοάδοιιβ, 4} 
βαθέα νο]α. ΒΟΉΝ, 

τὸ ὄρυγμα] Ορρίαπιβ Ογπορ'. 4, 85. 
Ἰθοηθ5. 51171}} ΓΔΙΊΟη6. αθοροῖα ἀοοσρί, 
οὗ δα {068 οὖ ρδῃϊῃθυαβ 51Πη1195 566 
ΤΩΪΠΟΙ 65. ἔονοαβ δα μιθοῦ 215. ὅ8:11η1- 
16 6] δαπηάρθη αοἰππι τηρθτηούαΐ. 
ΟἸδυαίδητιβ 24, 240, ΓΠοηρτΒ Ραβί. 1, 
Ρ. το δα. ΨΊΠ]οΙ5. οὐ ΡΟ] χ 5,82. Εἰχ 
Ἰοθο γϑρῸ ΟΡρίδηῖ, Ὁ] εβδί ὄφρα κε 
μὴ πελάσαι δολερὸν χάος ἀθρήσειε, 
Ῥαΐθῦ τηϑηθοηθη ν᾽ϑι5. [αοίατη [1556 



ΟΕ ΡΟ ΧΙ ῷδο 

Ἁ ΄ » » 7 Ἁ Ἁ ᾽ ͵ 

μὴ προορᾶν, εἰσοδον οὐ λείποντες. τὰ δὲ ἀκούοντα 
" » - ἣν ὔ Ι. Ν ᾽ὔ 

φωνῆς ἐν τῇ νυκτὶ κύκλῳ τὸν φραγμὸν περιθέουσι, 
» ες Χ , 7 ε - ἑ τν ΄, 

ἐπειδὰν μὴ εὑρίσκῃ δίοδον, ὑπερπηδᾷ καὶ ἁλίσκεται. 

[ΚΕΦ. 18. 
ἐν Ἁ ΕῚ ΄ - ᾽΄ὔ - ᾿ -- 7 ᾿᾽ 

Περὶ μεν αὐτῶν Τῶν πράξεων Τῶν εν Τοις Κυνηγέεσιοις 
» 

εἰρηται. 
ἘΠῚ ψν" 7 ᾽ ΄ 5 7 ’ὔ ΄- 

ὠφελήσονται δ᾽ οἱ ἐπιθυμήσαντες τούτου τοῦ 
ἔργου πολλά" ὑγίειαν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει 
καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον: τὰ δὲ 

2 πρὸς τὸν πόλεμον μάλιστα παιδεύει. πρῶτον μὲν γὰρ τὰ 
ὅπλα ὅταν ἔχοντες πορεύωνται ὁδοὺς χαλεπὰς, οὐκ ἀπε- 
ροῦσιν᾽ ἀνέξονται γὰρ τοὺς πόνους διὰ τὸ εἰθίσθαι μετὰ 

Ἅ «ε - Ἁ , 

τουτων αἱρεῖν τὰ θηρία. 
27 

δυνατοὶ ἔσονται καὶ 

Μ Ε] ’ ͵ ΄. 

ἔπειτα εὐναζεσθαί τε σκληρῶς 
7 3 Ε ΄ 

φύλακες εἰναι ἀγαθοὶ τοῦ ἐπιταττο- 
8 μένου. ἐν δὲ ταῖς προσόδοις ταῖς πρὸς τοὺς πολεμίους 
ἅμα οἷοί τε ἔσονται ἐπιέναι καὶ τὰ παραγγελλόμενα ποιεῖν 
διὰ τὸ οὕτω καὶ αὐτοὶ αἱρεῖν τὰς ἄγρας. τεταγμένοι δ᾽ 
᾽ Ξ πεν, ᾿ ΄, κ ΄ κ Ν -- 
ἐν τῷ πρόσθεν οὐ λείψουσι τὰς τάξεις διὰ τὸ καρτερεῖν 

Γι Ε ΄- )ν “ 7 » - ὡς ψ δῆς. “ 

- δύνασθαι. ἐν φυγῇ δε τῶν πολεμίων ὀρθῶς καὶ ἀσφαλῶς 
διώξονται τοὺς ἐναντίους ἐν παντὶ χωρίῳ διὰ συνήθειαν. 

᾿' ν 7 , 7 7 
δυστυχήσαντος δὲ οἰκείου στρατοπέδου ἐν χωρίοις ὑλώδεσι 

4. προορᾶν] ΤΛΌΤ] περιορᾶν. 
οἰϊδὲ 5. 1-. [01] “παρασκευάζουσι. 
3. ἅμα] ἀλλ᾽ 510)"., 1. 6. ἅμ᾽. 

8ΔῸ 110 βουιρίοσθ, σιθτη 1116 δξί βθαι- 
ἴχβ, αὖ ἃ Χεπορμοπίθ, αυθηηδπη 
'“ποοῖΐια Τὰ ΘΕΓΙ αἰοαῖαγ. (βίβθγιτη 
Ἐπβίδίῃ. Οα. Ρ. 1400, 62: Δημόκριτος 
τοὺς βόθρους, οὗς οἱ κυνηγοὶ σκάπτον- 
τες φρύγανα καὶ κόνιν ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐπι- 
βάλλουσιν, ἵνα τὰ θηρία ἐμπίπτωσι, 
λαπάθους καλεῖ. (Οοπῖτα 5ΞοΒο] 18 ὃ 6- 
πείᾳ Π. Ε,, τόό: ᾿Αθηναῖοι τὰ κενώ- 
ματα λάπαθα καλοῦσιν ἐκ μεταφορᾶς. 
ΟΗΝ. 

περιθέουσι Ἦος ἴοτίαξβε ΡΕΥ ᾿Γβθ- 
οοαἀθηΐθβ Ρ]ΌΓΑ]ῈΒ. ΡΓῸ Ξ᾽ηστἝ 1118- 
ἔπτη, αΠ61ΠΔ Ροβοιηΐ βοηπθητία. Ὑ :9. 
1Ο. 

1. τὰ πρὸς τὸν πόλεμον͵ Εδάθτη 
ΟΥγ. 1, 2, 1ο, οαὐπ5 Ἰοοὶ δὰ εἊχοπι- 

“Ρίατη ἔογίαξβθ ΘΕ 8 ΠῚ 1ῃ ΔἸΐοΓΟ 8.1,34: 

ὙΠΡΟΘΈΕΜΟΕΕ ΞΊΟΡ. ΕἸ. 29. 76. 08] 
. μὲν γὰρ 5τ0Ὁ. 1 τὐτὶ μέν. 

4. ἐναντίους] ἔγζοθ. διοῦ. 

Ταύτην Ἰγούμενες ἀρίστην ἄσκησιν πο- 
λεμικῶν εἶναι, τη  ΠΟΓΏΓΩ ΞΟΙΙΡ Γᾶ ἀρε- 

τὴν πολεμικῶν Θοττσ πᾶ ἀρίστην με- 
λέτην πολεμικῶν εἶναι, ταὶ ΔΙΓΘΓΌΓΩ σοτ- 
ΤΘΟΙΟΥῚΒ 510 σοτητηθηίμτη ἀρ... «ετὴν 118 
ΕΧρ θπίβ. ϑεα ηπδ8 ἈΠῸ ΒΕ] ΘΠΠΗ ΟΣ 
τιβ86 δα ποι ΠΌΤ] νου ββίτηθ ϑ'οΠπε]- 
ἄεγιιβ ἴῃ δ ποίβδιοηβ δα ᾿ΠΞΟΤΙΡ ΟΠΕΠῚ 
Ξενοφῶντος ροβιία αὖ Ξυιβρεοία ποίδυ τ, 
ὉΪΒῚ αποα ἰΔη 8 1 τηϑηϊΐεβίο ΒΌΡΡοΟ- 
5118 τϑσετο ἀθθερθαῖ. πὶ δΘπὶπὶ οτη- 
πΐα 8Ὁ ἰρϑβῖτι5 ΞΟΥΙΡΕ σΟΠ5110 8116Π15- 
51πηᾶ, ΕἸ αβάθτηατιβ Βοταϊπἰβ 4] Ρτοοο- 
ΤῊ. ΠῈ σΟΙηρΟΚβαΪ, ασποα ΤΈΒΡΙΟΙΣ 13. 
18, οἱ Πϊο δαπάρτη υϑπδίϊο 18 ΠΙΒΌΓΩ 
ΒΘ Πϊουτ ΘΧΡΟΠΙΣ Πθ6πὶ ἴῃ ἔπ Ῥτοοο- 
τη! ἰεἰϊσεγαέ. Ῥοϊποοπη πα ἶξβα ῬΤῸ 
Χεπορποητεῖς ἀϊοθίαγ δὰ 12. 9. 
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Ν » ΄ δ ΥΨ “ (ξ- Ξ 9 "», κ 

καὶ ἀποκρημνοις ἢ ἄλλως χαλεποῖς οἷοι τ΄ ἐσονται καὶ 
:] Ν. 7 Ἀ ΄ ΕΣ “ Ἀ 

αὐτοὶ σώζεσθαι μὴ ΠΛ Ὶ καὶ ἑτέρους σώζειν᾽ ἡ γὰρ 
’ ’ὕ 

5 συνήθεια τοῦ ἔργου παρέξ ζει αὐτοῖς πλέον τι εἰδέναι. καὶ 
, 

ἤδη τινὲς τῶν τοιούτων πολλοῦ ὄχλου συμμάχων τρε- 

φθέντος τῇ αὑτῶν εὐταξίᾳ. καὶ θράσει διὰ δυσχωρίαν ἃ ἀμαρ- 
τόντας τοὺς πολεμίους νενικηκότας ἀναμαχόμενοι ἐπρες 
ψαντο" ἀεὶ γὰρ ἔστι τοῖς τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχὰς εὖ 
» Χ Ν 5 “ , Ἁ Ε γ, 

6 ἐχουσιν ἐγγὺς τὸ εὐτυχῆσαι. εἰδότες δὲ καὶ οἱ πρόγονοι 
« “ ,ὔ » ἴω » , Ν Ἁ ᾿ 

ἡμῶν ὅτι ἐντεῦθεν εὐτύχουν πρὸς τοὺς πολεμίους, ἐπιμέ- 
“ ’, ω Ν “ Ν 

λέιαν τῶν νέων ἐποιήσαντο σπανίζοντες γὰρ καρπῶν τὸ 
ϑ 3 “- 3. δ ἰχέ Ν ,ὔ δ ’ Νὴ 

ἐξ ἀρχῆς ἐνόμισαν ὅμως τοὺς κυνηγέτας μὴ κωλύειν | διὰ] 
Χ λ ἴω ΩΝ “- “-“ χ' ’ Ἁ λ 

7τὸ μηδὲν τῶν ἐπὶ τῇ γῇ φυομένων ἀγρεύειν᾽ πρὸς δὲ 
’ Ν ζ 3 Ν “ ,ὔ “ Χ 

τούτῳ μὴ νυκτερεύειν ἐντὸς πολλῶν σταδιων, ἵνα μὴ 
΄ 3 “ « 3 

ἀφαιροῖντο τὰς θῆρας αὐτῶν οἱ ἔχοντες ταύτην τὴν τέχ- 
ς», Ἁ ,ὔ “ “7 (Ξ- ε Χ ’ Φ 

νην. ἑώρων γὰρ ὃτι τῶν νεωτέρων ἡ ἡδονὴ μονὴ αὕτη 
“ Νὰ ’ 72 ζ κν ΄ 

πλεῖστα ἀγαθὰ παρασκευάζει. σώφρονάς τε γὰρ ποιεῖ 
Ν ’ὔ Ν Χ 9 “ 3 7 ’ Ἂ ’ 

8 καὶ δικαίους διὰ τὸ ἐν τῇ ἀληθείᾳ παιδεύεσθαι" [τά τε 
" 

4. ἄλλως 5ίο". [τ] ἄλλοις. ἔσονται] ἔσονταί τε ὅιοὈ. οἵ σώζεσθαί 
τε μή. 5. εὐταξίᾳ Θῖοῦ. [201] εὐεξία. τὸ δίοῦ. [Δ] εἶναι τοῦ. 
γ. τούτῳ ϑίορῃδηι δα, ββοῦπᾶδθ τπᾶγρῸ. [10 Υἱ τοῦτο. 

4: ἄλλως χαλεποῖς] ΑΠΔΌ. 4, 8, 2: 
Εἶχον δ᾽ ὑπερδέξιον χωρίον οἷον Σ 
πώτατον" 5.51, 17. Ἠ]Βῖῦ. ὅτ. 6, 5». 4 
Θ1ς δυΐοπὶ Ηἰἶβί. ΟΥ. Ὁ» ΦΙΌς: ΟΕ 
νεῖς καὶ ἄλλως εὐμενεῖς" 6, τ, 6 : Καὶ 
τὸ σῶμα μάλα εὔρωστος καὶ ἄλλως 
φιλόπονος. 

5. εὐταξία, αοά ν6] 51π6 110115 γΘ- 
Ῥοπδπάτιπη ἴογεῖ, 516 1η εὐεξία ἀορτα- 
ναΐυτῃ οῖρ. [Δο6α. 8, 1. 

εὖ ἔχουσιν ἐγγὺς εἶναι τοῦ εὐτυχῆσαι] 
εὖ ἔχουσιν ἐγγὺς τὸ εὐτυχῆσαι, 5ἴο- 
Ῥάθαβ, αυοα 18] ργδθξεγθη πηι ν]ά6- 
ἴα, ααοηίδιη Ἷη ΔΙΙΘΤΟ ΥΘΡΘΟΓΟΙ νογ- 
Ῥύυτη ἐστιν---εἶναι ὩΟΠ 58Π6 Β..8 1 Τ16- 
Ῥϑιπομθ. σΟΌΗΝ. Μιμηῦβ. ἱπορί8 
ΒΙΟΌΔΘΙ βουρίαγα, 566 οὐὕϊδτη 8] 6 Π 
5815 Ἰπθρίθ αἸοίαπ,. 

6. τὰ ἐκ τῆς “γῆς φυόμενα 5υῃΐ 
ἴγυρεδ, τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ΘΗΪΓΉΔ]1δ ΜῈΞ 
παῖαϊ αρίᾶ. ΞΟῊΉΝ, 'ϑα ἢϊς αβί ἐπὶ 
τῇ γῆ; ηαυοᾶ τηῖτο ἀϊούπτη. (6. δηϊτηδ- 
ρὰ5. (Οὐίοσιιη Ομ ποι θυ, Π6 
Πᾶθο ᾿πΐου 856 Ραρηθρηΐ, 5660] 51 διὰ 
τὸ, οἴβὶ βούναυσ [ισοραῦ τό. Οπδη- 
ἀαδτη -οἰἸάτη 515 δος γα]άθ βαπύ πιο- 

Ἰοϑίθ αἸοεΐα, 851 κωλύειν αυ!6ῃ ΓαξοσαΣ 
8 τοὺς προγόνους, ]ογ' ἀπιίθτη ΠΗ π|{1- 
ΨΕ5 νυκτερεύειν 8Δα τοὺς κυνηγέτας. 

7: νυκτερεύειν]) Αα νυκτερεύειν 1π- 
16]Π1ρ6 ἐνόμισαν ΥγΕ6Ὶ] 51π1|116 νΘΓΡΌΓη. 
οἱ ἔχοντες ταύτην τὴν τέχνην 5πΐ 
νθηϑίοσθβ, 41 δγΐθΠ νθηδη] ρῥγοῆ- 
ἰθπΐυν οὖ ὀχθυοθηΐ, ΟἸΨΟΙΒΙ ἸΡΊΓαΥ 8Ὁ 
ΔαΟ]Θβοθηθθτι5, 401 ΔΏΩΙ ΠΓΠΊΔΠΑΙ 
οὐ ΘΟΥΡΟΥΒ ΘΧΟΓΟΘΠΟῚ ΤΟ ΟΥ̓ Πα Π6 
σᾶτι88 νη] Πθτ ᾿ηου ἀἀτὴ Θχογοθηῦ. 
γεμδίοσοβ Ἰριῦαγ νούαραὶς ἰθχ ποοίᾳα 
ΔΥΓΘΙῚΏ ΘΧΘΙΌΘΙΘ ᾿πύτα τηπ]ΐα βίδα ἃ 
ΤΩΟΘΏΙτι5. ὉΡΌ18. 6. 501 ΠΟΙΪη65 60- 
Ρίδιη 86 ΟΙΘβοθηθπι5 δχθαηΐθτιι5 86 
ὙΘΏΔΠ ΠΏ ἔθγΆσιιπη Δα] τη θγθηῦ ΘΔΡΙΘΏ- 
ἀδτ ΠῚ. Βτηδνιῖεσ οἱ ἔχοντες ταύτην 
τὴν τέχνην Βυηΐ, 405 ἃηΐθᾶ κυνηγέτας 
αἸχογαῦ. κύνας νυκτερευτικὰς Ὠαδοί 
Οὐτητηεδηῦ. 3, 11, ὃ. 5ΟΗΝ. Θαϊ 
Τοπὶ ἸΏγοΡ. Ναπι κυνηγέται 5ιπΐ 
οἱ νέοι, δα 41108 ΤΘΕΙΤΟΓ ,νυκτερεύειν, 
οἱ ἔχοντες ταύὔύτην τὴν τέχνην. αυΐθηῃ 
Ὁ 15 αἰνθιβὶ, 41 ἴῃ νἹΟΙΠΪὰ ΘΔ 
ΕΧΘΙΟΘΓΘΗΐ, 
ἡ ἐν τῇ ἀληθείᾳ παίδευσις νἱάοίιιν 



ΟΡ ΧῚΤ: δῦ 

- ᾽ὔ Ἁ “-“ ’ » “- ᾽ ’ὔ 

τοῦ πολέμου δια τῶν τοιουτων εὐτυχοῦντες ῃσθανοντο 
φν 5“, 37 , 9 ’ “- » Νν 

τῶν τε ἄλλων εἰ τι βούλονται ἐπιτηδεύειν καλῶν οὐδενὸς 
ἮΦῃ ὦ σ΄ ε ἃ » Ν ’ὔ’ 

ἀποστερεῖ ὥσπερ ἕτεραι κακαὶ ἡδοναὶ, ἃς οὐ χρὴ μανθαά- 
» ΄- ’ὔ 3 “ ,ὔ, Ἂν 

νειν. ἐκ τῶν τοιούτων οὖν στρατιῶταί τε ἀγαθοὶ καὶ 
Ν , ες Ἁ ς “ ὃν Ἁ 9 Ν 

9 στρατηγοὶ γίγνονται. ὧν γὰρ οἱ πόνοι τὰ μέν αἰσχρὰ 
ἣν ς 3 ΄- “- “ ’ 

καὶ ὑβριστικὰ ἐκ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀφαι- 
ΝΞ κ ,ὔ Ὸ »,᾿ 

ροῦνται, ἐπιθυμίαν δ᾽ ἀρετῆς ἐνηύξησαν, οὗτοι ἀριστοι" 
» Ἂ “Δ 7] Ἁ , Χ ΄ 

οὐ γὰρ ἂν περιίδοιεν οὔτε τὴν πόλιν τὴν ἑαυτῶν ἀδικου- 
,ὕ ὕ κ ,ὕ ΄, - 

μένην οὗτε τὴν χῶραν πάσχουσαν κακῶς. 
“ ’ 2 Ν “- 7 Ἷ Ἁ 

Λέγουσι δὲ τινες ὡς οὐ χρὴ ἐρᾶν κυνηγεσίων, ἵνα, μὴ 
΄“- 7 3 “ » 9 ΄ γ . ἃ ΄ 

τῶν οἰκείων ἀμελῶσιν, οὐκ εἰδοτες ὅτι οἱ τὰς πόλεις καὶ 
Ἁ 3 σ- ’ ΄- ,ὔ Ἁ 

τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντες πάντες τῶν οἰκείων ἐπιμελέστε- 
, ΡῚ 

τι ροί εἰσιν. εἰ οὖν οἱ φιλοκυνηγέται παρασκευάζουσιν 
αὑτοὺς τῇ πατρίδι χρησίμους εἶναι εἰς τὰ “μέγιστα, οὐδ᾽ 
ἂν τὰ ἰδια πρόοιντο' σὺν γὰρ τῇ πόλει καὶ σώζεται καὶ 
ΕῚ ’ Δ ΄΄ ς ᾽ὔ “ Ἂν σ΄ [᾿ σι 

ἀπόλλυται τὰ οἰκεῖα ἑκάστου" ὥστε πρὸς τοῖς αὑτῶν καὶ 
Ἁ “ δ » σ΄ ε - ἥ 7 Ν, δ. 

τιετὰ τῶν ἄλλων ἰδιωτῶν οἱ τοιοῦτοι σώζουσι. πολλοὶ δὲ 
ε Ν , ΕῚ ’ὔ “ - , ς “- ἂχ 

ὑπὸ φθόνου ἄλογιστοι τῶν ταῦτα λεγόντων αἱροῦνται διὰ 
τὴν αὑτῶν κακίαν ἀπολέσθαι μᾶλλον 1 ἢ ἑτέρων ἀρετῇ σώ- 
ζσθαι αἱ “γὰρ ἡδοναὶ αἱ πολλαὶ καὶ κακαί" ὧν ἡττώμενοι 

13 ἢ λέγειν ἢ πράττειν ἐπαίρονται τὰ χείρω. εἶτα ἐκ μὲν 
“ , , » - ΝῚ “-“ - 

τῶν ματαίων λόγων ἔχθρας ἀναιροῦνται, ἐκ δὲ τῶν κακῶν 
5 , ͵ ’ 5 ΄σι 

ἔργων νόσους καὶ ζημίας καὶ θανάτους καὶ αὐτῶν καὶ 

1ΙοΟ 

10.-12. αἰσθανόμενοι οἰαὺ δῖον. ΕἸ. 20, 77. 11. εἰς τὰ] τὰ σ΄ῖοὈ. Α. 
πρόοιντο] ἀργοί εἰσι Θῖοῦ. 12. φθόνου] φόβου ϑῖοῦ. [ἄρῃ ὑπό. [ΔὈτι 
ἀπό. αἱ πολλαὶ] πολλαὶ 5.0]. ἢ λέγειν] λέγειν ϑἴο)). 

τα] ΟΡΡΟΙΣ ὑτα ὈΓδίϊοαθ ΤηΔΡΊΒΕΥΙ α15- 
ΟἸΡΙΙΠ86, Ὁ] τ6 8. ΨΕΥΌ 5, ΤΠ ΟΠ1015, ῬΓΔΘ- 
σΘΡ(15, ΘΧΘΠΩΡ]15 ἀρΊδιιτ, ΠΘς 1 ΓΒΠῚ 
Ῥγδθβθηΐθγη νθηϊαν. ΒΟΉΝ. Κδρο- 
05. 8111 1π|6]]Πραηῦ δοάΘ} τηο 0 4ὰο 
ΤΏπο. 1, 84 αἰχιΐ : Κράτιστον εἶναι 
ὅστις ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παιδεύε- 
ται, οἵ 8111} δδᾶθυῃ σοηβίγ πο 6, 1ἢ 
ΤΠ65. Θίθρῃδηιὶ πάτο. Θαοα ροϑ- 
οἷὖ σώφρονας καὶ δικαίους. 

8. τά τε τοῦ πολέμου---σθάνοντο] 
ψεῦῦα πᾶθο ΠΟ Βοϊαπη ἱΠΠρΡΟΥΐΠ6 
ΒΘΗΒΠῚ Οὖ ΒΘΙ16ΠῚ ΟΥΔΙ]ΟΠΙ8. ρογίατγ- 
Ῥαηΐ, 5εα ἱπθρίβ δἰϊδιη γερϑίπηϊ, αδ6 
ΒΕ ΡΤα αἰχοναΐ ΒΟΙΙΡίου 5. ύ, εἰδότες ---ὅτι 
ἐντεῦθεν εὐτύχουν πρὸς τοὺς πολεμίους. 
ΤἸσιταν νουα βυιβρθοία βϑοιβιὶ, 5ΟΤΙΝ, 

9. ἐνηύξησαν  ' Οὐ] τ πον 1 ππ|ν 
αὐ οϑίοπα ηΐ ἰοδβῖθβ5 δα "Ππ65. Θίθρῃδῃηϊ 
ΕἸδ11. 

11. πρόοιντο] ϑίοθδοὶ ἀργοί εἰσι 5ὶ 
Ὠϑίμπι 510 ὃχ ἀργοῖεν, ΘΟΠΐοΙΈΠα 5 
τιΒ18 ῬΘΒΒΙΝῚ ἃρυὰ ΧΘπορμοηΐθηι ΟΥτ. 
2. 3. 2: Οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς ἀργεῖται τῶν 

πράττεσθαι δεομένων" ΠΟΤ. 9,0: Οὐδ᾽ 
αὕτη ἂν ἢ σκέψις ἀργοῖτο, εἴ δριιὰ 
81105 ἐξαργεῖσθαι. θα οἰϊατῃ ἀργοὲ 
[ου τὶ Ροϑϑθῖ, εἰσὶ Ἰὴ εἶεν τηπῖΐδίο. 
Μοᾶο ἀργὸς 8Βὶς ααϊβαθδπι, αἸκουῖξ 
οαμη δοοσιβεαῖνο, αὖ ἀργὸς εἴς τι α1- 
ΕἸ. 

12. ἀπολέσθαι] ἀπόλλυσθαι (ὑοθε- 
ἴπ5 Ρ. 780. 



Ξ ὺ ’ Ν 9 ᾽ὔ 

15 τῶν δικαίων καὶ ἀκούειν. 

φὅ0 ΟΥ̓ΝΕΟΤΤΊΙΟΙ 

ὃ Ν ͵ 39 ’ Ἁ “ αν ς 3) ᾿ 

παίδων καὶ φίλων, ἀναισθήτως μὲν τῶν κακῶν ἔχοντες, 
“ ΝΠ ς “ ’ὔ “ Ε 9 ’ - Υ ΕΝ 

τῶν δὲ ηδονῶν πλέον τῶν ἄλλων αἰσθανομενοι, οἷς τίς ἂν 
΄ 7 ,ὔ ’ 7 “ “ 

14 χρήσαιτο εἰς πόλεως σωτηρίαν : τούτων μέντοι τῶν κακῶν 
2 ἈΝ Ψ 3 3 7 9 Ν « 3 Ν “ 4 

οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἀφέξεται ἐρασθεὶς ὧν ἐγὼ παραινῶ" παΐί- 
Ἁ Ἃ ’ὔ “- [ Ἅ 

δευσις γὰρ καλὴ διδάσκει χρῆσθαι νόμοις καὶ λέγειν περὶ 
ν 5 : ΄ ε Ἁ 

οἱ μεν ουν ταρασχόντες αὐτοῦ 
ΦΥῊΝ Ν Φ , ΄σ΄ . ’ « ζω Ἁ ’ 

ἐπὶ τὸ ἀεί τι μοχθεῖν τε καὶ διδάσκεσθαι αὑτοῖς μὲν μαθη- 
Ν ,ὔὕ » ΄ 4 “ δ τ ὯΝ 

σεις καὶ μελέτας ἐπίπονοὺυς ἔχουσι, σωτηρίαν δὲ ταῖς αὑτῶν 
, : ε δ Ν “4 Ν Ν 3 , ΄ Ὶ 

πολεσιν᾽ οἱ δὲ μὴ θελοντες διὰ τὸ ἐπίπονον διδασκεσθαι, 
5 Ν 3 ς - 3 ,ὔ Ὰ 7 , Ὁ ζ' 

ἀλλὰ ἐν ἡδοναῖς ἀκαίροις διάγειν, φύσει οὗτοι κάκιστοι. 
ΝΜ, Ν ΄ »ὔ ζ - ͵ Ν) 

τό οὔτε γὰρ νόμοις οὗτε λόγοις ἀγαθοῖς πείθονται οὐ γὰρ 
α ἢ κ κ Ἁ σι κ Χ ν 5 

εὑρίσκουσι διὰ τὸ μὴ πονεῖν οἷον χρὴ τὸν ἀγαθὸν εἶναι" 
“ »ὕ - , 5 »ὕ᾿ ,, Ωὰ Δ 55 

ὥστε οὔτε θεοσεβεῖς δύνανται εἶναι οὐτε σοφοί τῷ δὲ ἀπαι- 

17 δεύτῳ ̓ χρώμενοι πολλὰ ἐπιτιμῶσι τοῖς πεπαιδευμένοις. διὰ 
μὲν οὖν τούτων οὐδὲν ἂν καλῶς ἔχοι; διὰ δὲ τῶν ἀμεινό- 
νων ἅπασαι αἱ ὠφέλειαι τοῖς ἀνθρώποις εὕρηνται ἀμεί- 

53 ς ’ ΄“ 

ιϑ νους οὖν οἱ θελοντες πονεῖν. 
Ν “ 3 , Ν 

καὶ τοῦτο ἐπιδέδεικται με- 
γάλῳ παραδείγματι" τῶν γὰρ παλαιοτέρων. οἱ παρὰ Χεί- 
ρωνι ὧν ἐπεμνήσθην νέοι ὄντες ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν κυνη- 
γεσίων πολλὰ καὶ καλὰ ἔμαθον; ἐξ ὧν ἐγένετο αὐτοῖς 

᾽ὔ 3 Ν 9 ὮΝ ν “κ᾿. 7 Ἂς Ὁ ῶψ Ν 

μεγάλη ἀρετὴ, δι ἣν καὶ νῦν θαυμάζονται ἧς ὅτι μὲν 
“- ’, 3 Ά Ἁ Α , 52 “ » κι 

ἐρῶσι πάντες εὔδηλον, ὃτι δὲ διὰ πόνων ἔστι τυχεῖν αὐτῆς; 
ς 7) Χ Ἁ Ἁ ’΄ 3 Χ 

το οἱ πολλοὶ ἀφίστανται. τὸ μὲν γὰρ κατεργάσασθαι αὑτὴν 
3 φ Α 4 ς » φ. ΤΚν αν 515: τ Ὶ ’ὔ 

ἄδηλον, οἱ δὲ πόνοι οἱ ἐν αὐτῇ ἐνόντες φανεροι. 
37 Ἂ 

σῶς μεν 
53 4 3 Ν “ ΕῚ “ χω Ὁ “Ὁ Ὶ ἤν» ς 

οὖν, εἰ ἣν τὸ σῶμα αὑτῆς δῆλον, ἧττον ἂν ἠμέλουν οἱ 
5, 9 “ 5᾽ΟΥ “ ἰχέ , - 3 ,ὔ 3 , 

ἄνθρωποι ἀρετῆς, εἰδότες ὁτι ὥσπερ αὑτοῖς ἐκείνη ἐμφανὴς 

εἰὖ ἄλλων] πολλῶν Βίοῦ. 
ρο ᾿λο 

ΒΊΟΥ. ἂν ἧττον Α. ΡΥ. 

14. παίδευσις --- ἀκούειν] Εἶχα. εχ 
Μ5. ΕἸοῖ. 20. Πδιηδβο. δρᾶ (Δδ]5- 
Τοτὰ. δίοῦ. Εἰο]. νοὶ]. 2, Ρ. 758, 120. 

16. τῷ ἀπαιδεύτῳ εϑὺ ῥὑτὸ ἀπαιδευ- 
σίᾳ. ΒΟΉΝ. 

18. ἐπεμνήσθην] [ηϊΐο ρῥτοοδπη!. 
Εογιηὰ παλαιοτέρων ῬδΙΪΩΡ ϑδίημθ 
θέλω 5. 15 οὖ 17 πον!ο Ὦπ!]ς 5011ρ- 
ΦΟΥῚ ΤΟ] Πα! 6 Π6488. 

10. τὸ ---κατεργάσασθαι] ἴ0] αυ]5 
Θηΐτα νιγίαΐθ ρούπ5 Θδ΄, ΠΟῚ βύδιπη 
Ἰά βεηῦι. 5ΟῊΝ. Βοάϊξ πος κατερ- 

αὑτῶν] αὐτῶν Α. ἑαυτῶν Β.Ι͂ΟΥ. 
15. παρασχόντες Β. δΟΥΤ.» , πάσχοντες Α.Β. 

10. ἧττον ἂν Α΄. ΠΟΥ. 

γάζεσθαι 5. 22, 564 Πῖς Βεοηΐθηία δῦ 
ΟΠ απᾶπὶ ΘΟ ποΙ ἀθιιθ ραΐαν!!, 5θα, 
ἸΠοοσίατη ἃ ἢ 81ηΐ0 ἈΒΒΘΟΙΓΠΓΙΙ 1Π18πὸ, 
οἴβι ΠΟ ΕΠ1ΓΘ ΘΧΡΤΙΓΙΓΟΙ 1 ΠΗ1νΟ. 

σῶμα αὐτῆς) ΘΘηΐΘΗ 184) ρβδπι Θ 
Ρ]αΐοπθ ῬΠδθαᾶν. Ρ. 250 Ὁ: Ὄοψις, ἢ 
φρόνησις οὐχ ὁρᾶται" δεινοὺς γὰρ. ἂν 
παρεῖχεν ἔρωτας, εἴ τι τοιοῦτον ἑαυτῆς 
ἐναργὲς εἴδωλον παρείχετο εἰς ὄψιν 
ἰὸν, ἰταάιιχιῦ ΟἼσοτο ΟἸΠοΟΙογ απ 1, 
5»1 . ΒΟΗΝ. 56α ᾿πϑρίρ αἸοΙΓα τὸ 
σῶα αὐτῆς, αὖ τα ϊσαϊα διιηῦ Βοαπθηίϊα. 
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2 σ΄ Ν 3 ἘΦΣ ἐπ ς ὙΣ εν Ὑ01 τ. 7 ε - 

ΕστΤιν, ΟὐΤὼ Και αὕὔὕτοι ὑπ εἐΚεινὴ ορῶνται. 

ΘΑΡ: ΧΙ ΘΒ 

, ᾿ ΄ 
ὅταν μὲν γὰρ 

ε ΄. ε Ν “- 3 7 Ω ς σι 5 7 

τις ὁρᾶται ὕπο τοῦ ἐρωμένου, ἅπας εαυτοῦ ἐστι βελτίων, 
Ν. ΕΥΣ ᾽ὔ 37 ΄ 9 Ν 5. Χ Ἁ Ω ἌΡ τ 9 ἴω 

καὶ οὔτε λέγει οὔτε ποιεῖ αἰσχρὰ οὐδὲ κακα, ἵνα μὴ ὀφθῇ 
ε β να ’ ε Ἂ, ν ΄ ΄σ-. 5 ’ 3 “΄“ 

ὑπ ἐκείνου. ὑπὸ δὲ τῆς ἀρετῆς οὐκ οἰόμενοι ἐπισκοπεῖσθαι 
Ν Ν δὰ ͵ “ “ ΉΝ 9 “- 

πολλὰ κακὰ καὶ αἰσχρὰ ἐναντίον ποιοῦσιν, ὅτι αὐτὴν ἐκεῖ- 
νοι οὐχ ὁρῶσιν" ἡ δὲ πανταχοῦ πάρεστι διὰ τὸ εἶναι ἀθα- 
νατος καὶ τιμᾷ τοὺς περὶ αὐτὴν ἀγαθοὺς, τοὺς δὲ κακοὺς 
ἀτιμάζει. εἰ οὖν εἰδεῖεν τοῦτο ὅτι θεᾶται αὐτοὺς, ἵεντο ἂν 
» ΝΑ Ἂ ’ ἣς 7 “Ὁ ε 7 7 

ἐπὶ τοὺς πόνους καὶ τας παιδεύσεις αἷς ἁλίσκεται μολις, 
“ ΄ Χ πρϑν 

καὶ κατεργάζοιντο ἂν αὐτήν. 

ἸΦ 11 

Θαυμάζω δὲ τῶν σοφιστῶν καλουμένων ὅτι φασὶ μὲν 

20. ἐκείνου] ἐ ἐκείνων Ἀ. Οὐοπἤοῖα5 ἐ ἐκείνου ἀσχημονῶν. 

ΘΈρμαηπ5. εἴδοιεν Α. ἴδοιεν Β.} Υ,, 

21. πολλὰ κακὰ καὶ αἰσχρὰ ἐναντίον 
ποιοῦσιν) ΧΕΠΟΡΠΟΙΙΙΒ Πδᾶθο 5] ββϑϑϑηΐ, 
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ΠΟΠ]ΘΘΓΕΙΏ, αὖ ΑἸΧῚ 
8 ΑπδὉ. 2, 5, 18, 01 πολλὰ κακὰ καὶ 
ἀμήχανα ἸἸ]αΐα πὶ εγαῦ Ῥ͵Ὸ ΒΙΠΊΡ]1Ο] 
πολλά. 

Ι. Μιγδθυηΐαν 581π6 ἀαιθιο Ἰθοίο- 
ΤΕ8, αδ6 ΠῸΠΟ Βα ΤΟΥ ΟΟΠ Τα 
ΒΟΡΠΙβίδϑ αἸοΐα, αυἹα σομητηπηθ. Πᾶ- 
Ῥεδηΐ οὔτ γϑηδ[! 0 Π15 ΘΟΙΩΤ] ΘΠ ἰΔΙΙΟΠΘ 
Ὠαοαβαμα ἱταοίαῖθ. Ἠοτσττα δατηϊγα- 
ΤΟῺΣ βαίβίδοθγθ οοηδύιιβ θϑῦ ΝΥ ΘΒ Κ]πι8 
ἴῃ [ηἰτοσποίοπα Ρ. 223, Π15 ΨΘΓΡΙΒ: 
“Α οδριΐθ Τηᾶχὶπη6 12. 8υοῦοΥ ρῥτᾶ- 
ν]ϊαίθ πὶ ΔΠΠΟ ΠΟΤῚ ΒΟΙΙΡΙΟΙΊΙΤ 88- 
ααϊῦαν, 41] δ Ἠδϑιοᾶο νιΐδθ βϑρίθη- 
ἴον ἸηϑΕποη6δ6 ργϑθοθρία ἰγδα! θυ ηΐ, 
τιῦὖ 51] ΟἸΠΠΙΏΟ γάτα Δ Ο]Θβοθης τὴ ἐπι- 
“τηδεύματα (Π]υἀἸοαπάδ εἰ ἴῃ ΠΪΒ νεπᾶ- 
{ἸΟΠ15 βύππ1πῈ τηδχῖτη 8 ΘΟ ΤΠ Π68η- 
ἀππὶ 5ιιβοθρογιῦ, Ὁ βαβοθρὶῦ αα] 6 ΠῚ, 
566 δοῖϊίο Ἰαάιϊοῖο 5Θοῖιπ Βίδίιθη8. 51- 

οαΐ ῬῈΓ ἰούαπη ΠΌΤ απ μος Ὀταν]ῦαί!8 
Θθπὰβ Δ] θού. Θαϊ ἢος ποπ δηϊπηδα- 
ΨΘΙζ, ΠΟ φοΐθβδῦ ΠΟ ΔΕαΤΊΓΘΙΙ α8 
οπριαϊζαΐα ον ουτουΘ ΔΟτθρίαβ δπο- 
ἴοτ' 46 ΒΟΡὨΙΒΕ15, ΟΥτι πὰ Π11]188 ρϑΥΐαΒ 
Βα ηῦ 1 νΘηΔΙΊΟΠΘ, ΟἸΘΘΓΘ ᾿πο]ρ δῦ, οὖ 
ἀδποθρ8 ἦ8 Βοτηϊπίθιιβ Ἱποττιπι ἢ 1π]ὰ5- 
ὑπιπὶ 6χ 8ατη]Ἰβίγδίϊοπθ ΤΟΙ ρΡὈ]1Ο86 
ΘΑΡ(ΔΠΙ 118, ΟΠ] ΟΘΟΓΙΩΙΠΒΙΠΟΥΔΙΙΟ 
ΠΟ ΤΩΔΡῚΒ 86 ργδθοθρία ἀθ νθῃδίομ 

22. εἰδεῖεν 

ἵεντο Δ. ἴεντο Β. οἷ 811. 

Ρουτηοί.᾽" Ργδρίεγθα Ό. 228, 46 ἔου πᾶ 
τὶ μᾶθς δηηοίανι : “Δ νἹ 6618 ἸΙοοῦ 
αδπη Ἰαθογοῦ διιοῖου αὖ ΔΠΊΡ]]ΟΥΘΒ5 
Ἰαθϑ νβηϑίι οὶ ἀββουδί. ΝΠ ἔργα 
σουΐα νἸγ 15. ΡΥ βιὰ ΘΌΤη ὙΘΗΔΙΙΟΏ]5 
Βύπα10 ΘΟΠ]ΠΠΡῚ να] ; 641}Π146 ΠπΊά 6 πὴ ; 
αὖ ἸΠογυτη ἰδ5 οἱ ἔγαοίβ σπὶ Πος 
ΘΟΙΠΓ ΠΟΘ. 51. ἕδος οΔΡ. 1, 2. 
2.1, ΕΓ 12,14. [18 501]16ϑὺ 846116 4115 
ΡΙαπθτη ἴδοϊαῦ ΠἸ1] ΤΟΥ ΠτιΠΊ8η8- 
ΤἼ1ΠΔῚ 6586 γϑηδί 086. ΘΧΟΘΙ]θηΐτι5, 51 
ψΙΓ 15 Δ]ΙΊΘπαθ ἰαβ 11 δῆπμιηριαΓγ, 
Ῥαυϊοσ οἵ 1Π]π6 ΞΘ ηβτι8 ΘΟΠΊΠΊΠ15 ΓῸ- 
ΒΡαϊΐ, απο ΟΘΟΠΕΘΠΊΓΟΥΕῈΒ νΘΗΔΙΙΟΠΙΒ 
ῬΘΒΒΙΠῚΪ οὖ ΤὨΙΒΘΙΡΙΠῚΙ ὨΟΙΉΙΠ68Β. 6586 
αἸουπίαγ ; αυοά σαπὶ ἀδἔθηα!ξ διιοίου, 
ἴδιη τηϊτὰ ΤαΙΟΏΘ ΔΥρσιιπιθηΐαίαγ, αὖ 
α0 τη060 8Δ]1π|4 ἐχ 8110 σΟηβθαμϑίαγ 
ΠΟΙ Ἰη66]Π688. ΔΒ, Τ2; 15: δὲ. ΒΒ- 
ααθπηῖ]δ.᾽ἢ 
εγΘ Πϊς ποη ρϑαοα 46 ἔογτηδ [Ὁ ΥἸ 

οὔ τύ ηθ ἀΟΟΘ ΠΟΙ ΤΠΟΠΘΙῚ ΠΟ ΟἸΠΠ- 
ἴθοῦ ; νεύυτη ΔαΙΩΙΓΔΙΊΟΩΙ τηθᾶθ ΠΟῊ 
5δθβέθοι. ἴῃ 60 ἸοοΟ, 101 ΒΟΡὨΙΒΓΔΓΊΙΠ 
τη ΠΠΙΟΠθΙὴ δΕ{|ρ]ῖ, σομίσα ατι08 δ Πὶ 
οαριᾶθ ραρηδί ΧΘΏΡΠΟΙ ἴῃ [1010 6χ- 
ΤΕΠΊΟ, τὖ ΒΌΒΡΙΟΙΟΙΙ Ἰοοιι5 6588 να βἃ- 
[ῸΓ ΔΟΟΙΪβ58 απδθάδιη ΑΥΠΘΠ1Β ἔπηΟ, 
ααττ ΧΘΠΟΡΠΟΙ Πδᾶθο 1ἢ 566 6588 8561}- 
Ἰαπίϊο, αὐ ν]ἀθίαγ, ροβύ τβαϊθαμη. 6χ 
Αβια βουιθογοῖ, αὰᾶθ 8ηΪΠΊΠΓη 6]118 
ἐοηίτα ἃ ρθηιβ ΠοΙηϊπιπὶ ΘΠ γαγθηΐ, 

5 



φ 58 ΟΥ̓ΝΒΟΈΤΙΟΙ 

3... :] Νὰ 3 [2 Α Ν , 3) 3...» ς 3 

ἐπ ἀρετὴν ἀγειν οἱ πολλοὶ τοὺς νέους, ἄγουσι δ᾽ ἐπὶ τοὐ- 
7 ς 57 Ἁ 5) [2 σά σ΄ 

ναντίον᾽ οὔτε γαρ ἄνδρα που ἑοράκαμεν ὄντιν᾿ οἱ νῦν 
σοφισταὶ ἀγαθὸν ἐποίησαν, οὔτε γράμματα παρέχονται 
ἐξ ὧν χρὴ ἀγαθοὺς γίγνεσθαι, ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν μα- 
ταίων πολλὰ αὐτοῖς γέγραπται ἀφ᾽ ὧν τοῖς νέοις αἱ μὲν 
ε Ν Ν 9 Ν 9 » »ὕ Ἂ Ν 3 “7 ’ὔ’ 

ἡδοναὶ κεναὶ, ἀρετὴ δ᾽ οὐκ ἐνὶ διατριβὴν δ᾽ ἄλλως παρέχει 
τοῖς ἐλπίσασί τι ἐξ αὐτῶν μαθήσεσθαι ᾿ μάτην καὶ ἑτέρων 
κωλύει χρησίμων καὶ διδάσκει κακά. μέμφομαι οὖν αὐτοῖς 

1. ἄνδρα] [Αγ] ἂν ἄνδρα. 
στῶν. 
οἱ σοί. διατριβὴν ΘίερΠδηιιδ. 

αυοα ροβῦ οδιπιπὶ ϑοογαὺϊθ 1ζο ΓΙ. ΠῚ 
Ἰαυα]θ8. ΘΗἤΟγ 1556. οὐ ΠδΒΟΘΠΙΙ ΡὮ]- 
Ἰοβορῃϊαθ βύια]ο τπϑρη ΟΡ 8 ΠΟΟυΪΒ86 
οὐ ΟὈβί 1588 νἹἀθύμυ, α110 τη] Π15 τηδ- 
Ἰοτὼ οδρογο ἱποιοιηθηΐαᾶ. 81 αυἱὰ 
ῬΘΟΆ]ΙΔΙῚΒ δι τη ]08015 Ἰπίογοθβϑιῦ Χθπο- 
ῬὨΏΟΠΙΙ οπ ὍΠῸ Δ] θτον 6 ΟΡ Ἰβίδυ τη 
ἴστηῃ τηδχὶπηθ σΘ]ΘὈΌτι τη, ἃ ὨσαΙΘ 1ρ- 
ΠΟΓΔΙη5. ΔΑίαμθ ΟἸΠΏΪΠΟ ἰαΐθί τη8 
ΔῊ νἹἹ ἀοοί!, αὶ ΡΠ] ΟΒΟρΡ 86 ρταθοδθ 
ΠΙβτουπη ἱταοίαγιιηΐ, ΒΟΡὨἸβίδτιι πη 51- 
ΤΙ] νἱῦαβ οἵ Ὠιβίοτιατη [8 ρϑίβθου 
β᾽ηῦ ΠΑΓΓΔΙΙΟΠΘ, αὖ, 6] ροϑύ ϑΟΟΥδίΙ5 
οὈιίατη ΑἸΠΘΗ]Β να] ἴῃ τϑααα τδθοῖα 
ΤΟρΏΔΥηῦ ΒΟρΡΠἸδίαθ, ΘΟΥ ΠῚ ΠΟΙΏΪΠἃ, 
[ατηδπι, ἀΟΟΙΓΙΠΔΠ οἵ ΒΟ ρία 6Χ 50 11ρ- 
ἰοΥῖθιι5 αὐγϑθοὶβ ἐπδυγαυθηῦ. ϑοογδΐθβ 
αυϊάθτῃ, Χοπορποπία οἱ Ῥ]αίοηθ ΔΠΠ15 
Πασα ῥϑιο15. 1. η101, ἴῃ Εποουηϊο Π6- 
Ἰθηδθ δ ἴῇ οὐδίϊοθ ρΘΟΌ 1] σΟΠΤδ 
ΒΟΡἰδίδβ. 581 [θη ρΡΟΥΙΒ ἰδτη ΔΟΥΙΓΘΙ οἵ 
1ιβάθιη ἴθγβ δυριτηθηί8, ἀρ 5 Χοπο- 
ῬὨοη αὐίαγ, ραρπαν!ῦ, τι τηουο 8518- 
Ῥ᾽σθτηα, δοβάθηῃ Βορ ἰδία αὐτατηααθ 
ΒΟΥΡίΟΥΘα ἱποῦθραγθ. ὅϑεα 46 ἴδπι- 
ῬΟΥΘ υἱτίαθαᾳιθ. ΒουΙρΌ! Ιβοογϑίθι Π1Π1] 
σοηδίδι. ΧοΠΟΡΠΟΏΪΟΙ δ}6 1 ΘΙΩΡῈΒ 
σοπ͵]θοίαγα 580185 ΡΥ 40} Ἰοοὺῦ αεῆ- 
ΪΤ6 ἴα, αἱ ροβύ τϑαϊίαπη εχ Α818 οἱ 
ΟἸγριδάθιμῃ 97 σοιηροβιίιπι αἸσΘΠΊ8. 
Ἰβοογαίθβ ἢ οὐδ π 6 σοηΐτᾶ ΒΟΡΪβίδϑ 
Ρ- 205. Δ, ΠΙΑΧΙΠΊΘ 1Π5ΌΓ 50 ΟΟΠΐΤα Τ6- 
ΘΠ ΙΟΥ65 ΒΟρΡἢΙβίδϑ, ΠΟΘΙ ΠΟΙ [8ΠΊΘΗ 
ποτηϊηδί.  εῦθα βδαπηΐ: Οἱ μὲν οὖν 
ἄρτι τῶν σοφιστῶν ,ἀναφυόμενοι καὶ 
νεωστὶ “προσπεπτωκότες ταῖς ἀλαζο- 
νείαις, εἰ καὶ νῦν πλεονάζουσιν, εὖ οἷδ᾽ 
ὅτι πᾶντες ἐπὶ ταύτην κατενεχθήσονται 

τὴν ὑπόθεσιν. (ὐυογύτη εχίγθμηδ (1ΠΠ- 
ΟἸἸ6 πὰ δ δι θιστιαπη Πα ηΐ ἸηΐοιρυΘ- 
ταὐοπθιη. 5 τϑσοηΠΠΟΥ68 ΒΟΡὨΪβίαϑ 

Μαῦρο Β. πηϑηὰ σοΟΥΓΘοίΟΥ!5 ἢΪΟ: 
ἑοράκαμεν) [ΔΌΥΙ ἑωράκαμεν. 

ΤΑΡυ] διατρίβειν. 

κατὰ τῶν σοφι- 
2. κεναὶ Δ. (ΟΥΓ.», Καιναὶ ὈΓ.» 

Τηλχὶπηθ ΟὈΒΕ 1588 Ραΐο (1801 }1η86 
ΒΟΟΓδίΙοαΘ ῥΥδθοθρίϊβ, 4186 Χοπο- 
Ῥῇομ ροβῦ τϑαϊϊαπλ εχ Αϑὶ8 να ]σδγα 
δύ οἷν 8115 ΔρρΙΌΡΑΓΘ, δα ἰ5 
᾿Απομνημονευμάτων ΘϑΟΟΥΔΙΪΙΘΟΥΠ 11- 
Ὀτ15, Οδθοοποιηῖςο εὖ (ὑοηνίν!ο, 5.566- 
Ρογαῖ. ἴῃ αὐϊθ5 ΟΠ ΒΟρἨἰδίδθ τητ]ἃ 
ΘΥΑΥΙΟΥ σοπύγα ΘΠ ΠΟ ΠΠ]ΟΓΘΒ ΒΟΡἸδίδ85 
αἰβραίαΐα Γαρουιββοπῦ, ααἱα ΠΤ τη, 5] 
οαϊαπὴ Θουαπ οοπίγα ρθη Χοπο- 
ῬΠοηΐθπα, ΘΟΟΥ [15 αἸΒΟΙρ. τη, ΘχΥΒ1 Ὁ Ὁ 
[γγιταῖτιβ Ἰστυαῦ σοηίγα ΧΟΠΟΡΠΟΠ, Ἀ{ 
ΘΟΟΥΘίΘΒ, 6} 05 τηϑρΊβ[6 1}, σοηῖγα νϑία- 
ΒΌΙΟΤΘΒ 108 Βορῃϊδῖαϑ, ΗΊΡρίαπ, αοΥ- 
σίατη, Ῥτγοάϊοιπη, Ῥγοίαρογαιη, ΤΉτα- 
ΒΥΓΩΔΟΠ ΠΩ, ΔΟΙΓΘΙ ρυρπανοζαῦ, 1086 
οὐϊδτ ΟἸ1ΠΊ ΤΘΟΘΠ ΙΟΥΊ Π15 Π15, ΠΟΤ τα 
ΠΟΙΠΉΪΠ8 ἰἸΘΠΟΥΔΙΏ15, ΘΙ] τη σΘβ5 1585 
νἹαἀθίαγ, απο ὰπη τηδχίτηθ, οατη 11- 
γάτα 46 Ν᾽ ῃδίίοηθ βου γα, 6811556 
ΒΌΒΡΙΟΟΙ, ἴπα6 ἰδοίατη ρυΐο αὖ 1π 
ΘΧΊΓΘΙΠΟ ᾿ΙΌΥΟ, ΟἸΔΙΠΏΨ8. Δ]16Πη0 ἸΟΟ0Ο, 
ἸΏ ρΘῃ8Β ΠΟΙΏΙΠΙΠῚ 5101 ᾿Π θηϑατη 
Οαϊαπὶ δἰ 1Γ8ΠῚ ΔΉΪΠῚΙ ΟἸΠΠΘΠῚ οἤαπ- 
ἀετοί. ΒΟΉΝ. Υ͂. αἰεῖα 84 1,1 

2. ἄλλως---μάτην] ἔπιτ. Ηδε. 498: 
Ἢ δόξαν ἄλλως τήνδε κεκτῇσθαι μάτην. 
Τ1ο ΟἸιγ. Οτγ. 7, νοὶ]. 2, Ρ. 266: Συγ- 
γνώμην ἔχειν τοῦ μήκους τῶν ,λόγων, 
ὅτι οὐ μάτην ἄλλως οὐδὲ περὶ ἄχρηστα 
πλανωμένῳ πλείονες γεγόνασιν. ΝΙΠΙ- 
Ἰοτηΐητιβ ΗἸς μάτην ΠΟΤ 50111Π| ῬΓΟΡΙΕΟΙ 
1πίθυν δ] πη αοὸ 56] στ ἃὉ ἄλλως, 
566 οὐΐδιη ργορύθι' ῬΥΟΧΙ πη αη μαθή- 
σεσθαι δᾶ6ο εδβΐ Δ ὈΒΟΠΆΠΊ, αὖ π6 Πὰ]ς 
αυϊάθῃη ααδηΐαχην!β ᾿πθρίο α΄ Θο]ΔΠΊᾶ- 
ΤΟΥΤῚ ΘΟΠΟΘ θη] ΟΠ ΘΙ 6ΓῸ 8556 0180. 

κωλύει} ἴῃ ΑρΘ51180 2, 2, δϑί 51π|1- 
1||6γ ἐπεὶ δ᾽ ἐκώλυον τῆς πορείας αὐτὸν 
οἱ Θετταλοί. Οὐπέ, Απαῦδβ. 1, 6, 2. 
5ΟΗΝ, , 



νος ΧΙΠ]. 950 

᾿ Ν ’, 7 Ε Ν Ν τς ΄ “ Ν τὰ μὲν μεγάλα μειζόνως" περὶ δὲ ὧν γράφουσιν ὅτι τὰ 
᾿ γι - Ἷ “ Ν “ Ψ 9 

μὲν ῥήματα αὐτοῖς ἐζήτηται, γνῶμαι δὲ ὀρθῶς ἔχουσαι, αἷς 
Ἂ ΄ ε 7, ἈΠ 9 9 τς » - 

4 αν παιδεύοιντο οι νεώτεροι ΕἾ ἀρετὴν οὐδαμοῦ. ἐγὼ δὲ 
3 ἊΝ ᾽ὔ 5 53 δ (ὦ ,ὔ γ » Ν 
ἰδιώτης μέν εἰμι, οἶδα δὲ. ὅτι κράτιστον μέν ἐστι παρὰ 

΄- ε -“ ΛΝ ξ ΧΝ » Ν κ, } 

τῆς ἑαυτοῦ φύσεως τὸ ἀγαθὸν διδάσκεσθαι, δεύτερον δὲ 
Ἀ “- “- ΄ Ἴ- “- Ἂ ἜΣΩΝ 

παρὰ τῶν ἀληθῶς ἀγαθὸν τι ἐπισταμένων μᾶλλον ἢ ὑπὸ 
“ ΡῚ ΄ 7 Ἐς 27 ζχυ σ΄ Ἁ » ͵ 

5 τῶν ἐξαπατᾶν τέχνην ἐχόντων. ἴσως οὖν τοῖς μὲν ὀνόμα- 
᾽ , 7ὕ Ά, 5 Χ Χ “- “- Η ὩΣ δ 

σιν οὐ σεσοφισμένως λέγω" οὐδὲ γὰρ ζητῶ τοῦτο" ὧν δὲ 
ς Ν “- 7 » “ . 

δέονται εἰς ἀρετὴν οἱ καλῶς πεπαιδευμένοι ὀρθῶς ἐγνω- 
’ὔ “ 7: ’ὔ , Ἀ ἉὉἝῬ ᾽ὔ 

σμένα ζητῶ λέγειν: ὀνόματα μὲν γὰρ οὐκ ἂν παιδεύσειαν, 
“ Ἁ 3 ἴω ΕΣ 

6 γνῶμαι δε, εἰ καλῶς ἔχοιεν. 
,, Ἂ 7 Ν 

ψέγουσι δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ 
Ἁ ΄ι ἈΝ Ν » Ἁ 7ὔ ῳ 3 ἴω 

τους νῦν σοφιστὰς καὶ οὐ τοὺς φιλοσόφους, ὅτι ἐν τοῖς 
3 7 7 ΄- 7, » 7 

ὀνόμασι σοφίζονται καὶ οὐκ ἐν τοῖς νοήμασιν. οὐ λανθάνει 
δέ με ὅτι καλῶς καὶ ἑξῆς γεγράφθαι: ῥᾷδιον γὰρ ἔσται ΠΕ ον κα λεξῆς ὙΕΥρ ἐβαϑεονοχεβοςερ 
αὐτοῖς ταχυ μὴ ὀρθῶς μέμψασθαι" καίτοι γέγραπται γε 

τῷ “ » “ »" χ Ν Χ “- 5 Ν 

οὕτως, ἵνα ὀρθῶς ἔχῃ καὶ μὴ σοφιστικοὺς ποιῇ, ἀλλὰ 
Ν τόκου “Ξ“- ἕ » νν “ ΕΝ ,ὔ “ 

σοφοὺς καὶ ἀγαθούς" οὐ γὰρ δοκεῖν αὐτὰ βούλομαι μᾶλ- 

4. ἑαυτοῦ οἷ τὸ ο. Π)απΊδβο. 

8. γράφουσιν] Πεῖηςορ8 οορϊίδη- 
ἀστὰ μέμφομαι, εὐ ΑἸϊαιοα δάγεοῖ- 
Ῥίυτη, αυοα τεβροπᾶθαῦ ργδθοθαθηῖ 
μειζόνως. ΞΟΗΝ, 

4. κράτιστον---ἀγαθὸν) ΕἰχοοΓρία 6ΘΧ 
Μ8. ΕἸογ. 9ο. Ἰθαῆδβο. δριὰ (15- 
ἴογτά. δου. Εἰς]. νο]. 2, Ρ. 734: Ἴο: 
Ξενοφῶντος" Κράτιστον μέν ἐστιν παρὰ 
τῆς ἑαυτοῦ φύσεως τὸ ἀγαθὸν διδάσκε- 
σθαι, δεύτερον δὲ παρὰ τῶν ἀληθῶς 
ἀγαθῶν. ἴὐπᾶθ ΟΟΥΤΟΧῚ ΒΟΙΙρΡΟΓΘΙη 
ΠΤΟΥη. 

τῶν ἐξαπατᾶν τέχνην ἐχόντων] ἴ,γ- 
5188 Ρ- 103,43: ος τέχνην ταύτην ἔχει 
τοὺς μὲν ἐχθροὺς μηδὲν ποιεῖν κακόν. 
Ιβοοῦ. Ρ. 8349 Α: Οἱ καὶ τοὺς ἄλλους 
διδάσκειν τέχνην ἔχουσιν. 

5-. σεσοφισμένως) ΑἸ Πα͵ὰ5. δα- 
ΨΕΓΌΙ: ΘΧΘΠΊΡ]ἃ ν. ἴῃ “ΤΠ 65. σταρ δηῖ. 
ΗἸἰς σεσοφισμένοις Εχβροοίεδβ, ου͵ὰ8 
810 αἸοῦ! δχθιηρὶα ν. 10. ἴῃ Σοφίζω, 
Ρ. 524}. 

6. ψέγουσι], ῬΙαπαΘ 5θηῦ!ο ΟΕΠῚ 
Ὑ εἰβκίῖο, αὶ νεῦῦα 88 ββο]αβίζ, 
αυδηααδπη οἰϊΔ πὶ 564 θη ΠΟῊ Ῥθπθ 
Βαρθαηΐύ. [{ἃ νϑὸ 116 δα ἢ. 1].: 
« Ἄογθα πδ66 ποχυπὶ τογατι [ΟΠ] πηΐ: 

ΓΛΌΥῚ αὐτῆς εἴ τόν. 
6. γεγράφθαι] γρ. γέγραπται ταδγρῸ Ἀ. 

5. γὰρ οτὰ. Ἀ. ΡΥ. 

Ἰαπρστιθηΐ οὐ ΡῈ Ὶ 856, δὖ ΧὩ] η1Π18 σοηγ6- 
πϊπιηΐ ΔΓΘΟΥΪ, 410 ΔοΐοΥ οαἴθτα 6 580 
Β6ηδιι παία εἴθτί. ἔσο τἴδαπθ 1118 
το]]οῖθ πα ραΐο 84 τηϑγρίποπι, ἀπᾶθ 
φγοΐθεϊα 56 πὰς ᾿ησοββογιηΐ." 5ΟΗΝ, 
ΒΕ πα πθη88 παῖς ΒΟΙΙΡΟΟΙΙ 5888 βιιηΐ 
Ἰπθρί186. 

καλῶς---μέμψασθαι) Ηππιὶς ΙοοΟ πη688 
σοπ]θοίασαθ ϑπσοουμηθαηῖ. ΞΤΕΡΗ. 
ΕοΥπΊα]ὰ ἑξῆς γράφειν εϑῖ ρα Το. 
Ὁ: 1: : Γέγραπται δ᾽ ἑξῆς ὦ ὡς ἕκαστα ἐγένετό 
κατὰ θέρος καὶ χειμῶνα. ΡΙαῦ, ΤΠθδοί. 
Ῥ. 208 ἌΝ: ἘΣ ΑΡῚ οὖν τότε τὴν διὰ στοι- 
χείου διέξοδον ἔχων γράψει Θεαίτητον 
μετὰ ὀρθῆς δόξης, ὅταν ἑξῆς γράφη. 
106 βϑαιθηΐθιβ σοπ͵θοίυταπι ΡΓοΐθ- 
ΤΘὴ5 Οὐτγᾶθβ δα Ρ]αῖ. (ἀοσρ. Ρ. 262. 
ῥᾷον γὰρ ἔσται αὐτοῖς ταχὺ ἢ ὀρθῶς 
μέμψασθαι φταροραδηῖα ποπ ἰοιἰρΊ(. 
ἴῃ χαΐθιιβ αασπῃ ἱποογίτιπι 510 αἰταπὶ 
γεγράφθαι δἃπ. γέγραπται Ὁ]ι85 ᾿αθεδΐ 
ΠαδΙ, αὰ] καλῶς δαΐ ἴῃ καλὸν τησΐα- 
ταπΐ, αὐ (ὐδϑίβ!ο, δὰ δὰ σνϑυριτι 
ἔχειν φαοοιπαμθ τηοᾶο γαβιπεη πὶ 
ῬΘΓΠΠ 1588 Ῥυΐαγαηΐ, ΟΡΘΙΆΙΩ Ἰ.81588 
γι ἀθηΐιν ἴῃ θη θη ἀδηο ἸΙοσῸ 611] 51Π8 
ΠΡ Υ18 ταϑύιθαϊ ΠΟῚ Ῥοίοτί, 

Ξ5.2 



960 ΟΥ̓ΝΒΟΈΤΙΟΙ 

8 λον ἢ εἶναι χρήσιμα, ἵνα ἀνεξέλεγκτα ἡ εἰς ἀεί, οἱ σοφι- 
σταὶ δ᾽ ἐπὶ τῷ ἐξαπατᾶν λέγουσι καὶ γράφουσιν ἐπὶ τῷ 
ἑαυτῶν κέρδει καὶ οὐδένα οὐδὲν ὠφελοῦσιν" οὐδὲ “γὰρ 
σοφὺς αὐτῶν ἐγένετο οὐδεὶς οὐδ᾽ ἔστιν, ἀλλὰ καὶ ἀρκεῖ 
ἑκάστῳ σοφιστὴν κληθῆναι, ὃ ὅ ἐστιν ὄνειδος παρά γε εὖ 

9 φρονοῦσι. τὰ μὲν οὖν τῶν σοφιστῶν παραγγέλματα 
παραινῶ φυλάττεσθαι, τὰ δὲ τῶν φιλοσόφων ἐνθυμήματα 
μὴ ἀτιμαζξιν' οἱ μὲν γὰρ σοφισταὶ πλουσίους καὶ νέους 
θηρῶνται, οἱ δὲ φιλόσοφοι πᾶσι κοινοὶ καὶ φίλοι" τύχας 
δὲ ἀνδρῶν οὔτε τιμῶσιν οὔτε ἀτιμάζουσι. 

Μὴ ζηλοῦν. δὲ μηδὲ τοὺς ἐπὶ τὰς πλεονεξίας εἰκῇ 
ἰόντας, μήτ᾽ ἐπὶ τὰς ἰδίας μήτ᾽ ἐπὶ τὰς δημοσίας, ἐνθυ- 
μηθέντα ὅτι οἱ μὲν ἄριστοι αὐτῶν γιγνώσκονται μὲν ἐπὶ 
τὰ βελτίω ἐπίπονοί τ᾽ εἰσὶν, οἱ δὲ κακοὶ πάσχουσί τε 
κακῶς καὶ γιγνώσκονται ἐπὶ τὰ χείρω. τάς τε γὰρ τῶν 
ἰδιωτῶν οὐσίας ἀφαιρούμενοι καὶ τὰ τῆς πόλεως εἰς τὰς 
κοινὰς σωτηρίας ἀνωφελέστεροί εἰσι τῶν ἰδιωτῶν, τά τε 
σώματα πρὸς τὸν πόλεμον κάκιστα καὶ αἴσχιστα ἔχουσι 
πονεῖν οὐ δυνάμενοι. οἱ δὲ κυνηγέται εἰς τὸ κοινὸν τοῖς 

1ο 

ΤῚ 

, 8, τῷ ἐξαπατᾶν ϑίδαρμδηιβ. 
ΤΌ τ] ἰόντας μηδ᾽. 

8. Μεοιηρυυπ ἐπὶ τῷ ἑαυτῶν κέρδει 
ἐαυϊάεπὶ οὐπὶ νΕΥ}}}]8 καὶ γράφουσιν 
ΘΟΡτΪαΡ 6 τη] τη, ροϑβῖΐο ρυβί λέγουσι 
σοιηπηαίθ. [8 νεῦρα ἐπὶ τῷ ἑαυτῶν 
κέρδει ΠΟΙ ἴδηαι δὈτιρίαᾶ εὖ ἴη- 
{0115 ΔΡΡΘΠΟΙΧ οχίτα νευθοσιι πη Βίτ0- 
ἰγη εὖ ΠΔΥΠΊΟΠΙΪδπ Ραπαοηΐ. 
5ΟΗΝ. 

παρά γε εὖ ̓ Φφρονοῦσι]. Ἐσγ. Ηεῖ 80]. 
8310: Ποῦ ταῦτα καλῶς ἂν εἴη παρά γ᾽ 
εὖ φρονοῦσι. 

9. θηρῶνται] ῬΟΙ]ὰΧ 5, 9: Ξενοφῶν 
δὲ καὶ θηρᾶσθαι ἀντὶ τοῦ θηρᾶν ἔφη 
καὶ θηρῶνται ἀντὶ τοῦ θηρῶσιν. ὐπεπα 
ΤηΘΙ ΠΟΥ [6[6}}1 ἀ6 θηρᾶσθαι, χαοα 
πο Παρεῖ Χϑπορἤοη, 86α θηρώμενοι 
ΒΆΡΓΔ 11, 2. 

1ο. μηδὲ τοὺς] Ὑ οἰ5κῖτια ΠΙΌΤΔΤῚ] 
ΘΙΓΟΥΘ ροβύ μηδὲ ΘΧΟΙ1556 ΒΒΡΙΟΑΙΣ 
τῶν πολιτευομένων δι 511ὴ116 γΕΓ χη. 
Αα Ποβ. δῃΐϊπὶ ΤΘΙἝΥΥΙ 10 ΒΘατ ΘΠ 15 
νεῦρα οἱ ἄριστοι αὐτῶν, εὖ μοξβῖίθδ 1118 
τὰς τῶν ἰδιωτῶν οὐσίας καὶ: τὰ τῆς 

ΤΛΌΥ] τὸ ἐξαπατᾶν. .10, ἰόντας μήτ᾽] 

πόλεως-- ἀνωφελέστεροί εἰσι τῶν ἰδιω- 
τῶν. Τ,Θοῃοίανιαβ ἀνδρῶν ΒΟΥ ΘΠ ππ πὴ 
σρηδαϊ. Οαἱᾶ 851] τῶν ἀστῶν ΟἸ πὴ 
ἔαϊεθθ βουιρύστη βαβριοεῦ ὃ [08 ΠᾺ]1ὰ 
1ῃ δΔῃςΘοο θη 0 85 ΟΡ. οὐὶῦ Θπηθπαδ- 
(οπ6. ΞΟῊΗΝ. ΘΙ] Πᾶ5 οἵ 86- 
ααθηΐοβ δηποίδι]οη65, σα] 8. ΟΡΘΙἃ 
ΡΘΙ ΙΓ, 1 ΘΧΡ]ΙΟΔΠ615 δαΐ Θηθπμδη- 
415 Ἰηδρίβ ΒΟ11ΡρΈ18. 

ἐπὶ τὰ βελτίω] ΥΥ̓ ΕἸ5[κ115 1 6]Πρ1: 
μέρη : ΘΟρΠΟΒΟΙΠΓΟΙ δΧ δὰ ρϑιίθ, υὖ 
ΔΔΡΘδηΐαν νἱΓ] θΟΏ]. 6α ΤΟΥπη8 πᾶθο 
1Π1 νιἀθίαν Ἰηβοίθηβ. 5ΟΗΝ, 

ἐπίπονοί τ᾽ εἰσὶν] ΜΝ ΕΙΒΚι5. Πδθς 
ἰἴΐα Ἰηϊοργοίαϊαν : πὖ ΙΆθΟΤΘ Ροί8 
Ῥομδ 5101 ΡΆΓΆΥΘ νο]]ηΐ. ΜΝ αῦαπη ΟΡ: 
Ῥοβιίιπη κακῶς πάσχουσι αἰϊαα αυἱὰ 
(65: ἀθυατ 8 τὶ ν]Ἱἀείαγ, ν. ρ. δα 1ὰ- 
Ῥογα5. [ο]εσαμοβ ἰάοπθὶ ἤπηΐ. ὅ86- 
αὐθη5 κακῶς πάσχουσι γτεοία ἰ΄6πὶ 
Ἰηογρυθίαίαν 46 νἱοῦβ ΓΡΙΓΘΓ ἴπ 
Ὀ6110 ν8] οδρίϊβ νεὶ δᾶ μεσ [ὉΓ- 
Ῥδθπι οοηνθιβιβ, 5ΟΗΝ, 



ἌΡ᾿ ΧΤ: 4901 

; Ν Ν Ἂ - Ν Ν ’ - “ ,͵ 

πολίταις καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ κτήματα καλῶς ἐχοντα 
Ζ , ἃ ᾿ .) Ν , « 5, ΠΣ 

12 παρέχουσιν. ἔρχονται δὲ οἱ μὲν ἐπὶ τα θηρία, οἱ δ᾽ ἐπὶ 
Ν 7 ἝΝ ε νΝ 3 ΕΝ Χ ΄, 31. , 

τοὺς φίλους. καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τοὺς φίλους ἰοντες δύσκλειαν 
ΕΣ Α ΄“ κ 7 »᾽..οἷς Ἁ ’ὔ ΄ 

ἐχουσι παρὰ πᾶσιν, οἱ δὲ κυνηγεται ἐπὶ τὰ θηρία ἰόντες 
,ὔ , ν Ἁ ψ “ Ν εν 7 

εὐκλειαν᾽ ἕλοντες μὲν γὰρ πολέμια νικῶσι, μὴ ἕλοντες 
Ἁ ΄σ΄ Ἁ Φ“ ’ὔ - ’ 3 - 3 

δὲ πρῶτον μὲν ὅτι πάσης τῆς πόλεως ἐχθροῖς ἐπιχει- 
- » » » ᾿ σ“ ξ 5, 3. ΟΣ 5.15 Ν ΙΝ 

ροῦσιν ἔπαινον ἐσχον, ἔπειτα ὅτι οὐτ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὸς βλάβῃ 
ἍΝ 7 »,ὔ 32 ΕῚ ΄σ -“,Ι ΡΣ» , 

13 οὔτε φιλοκερδείᾳ ἔρχονται. ἔπειτα ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρὴ - 
΄ Ἶ ,. ἿΝ Ἁ Ων ’ὔ’ 3 

ματος βελτίους γίγνονται πρὸς πολλὰ καὶ σοφώτεροι δι 
- ΄ Ξ.-Ὄὃ Ἁ Χ , Ν 4 Ν 

οὗ διδάξομεν. ἐὰν γὰρ μὴ πόνοις καὶ ἐνθυμήμασι καὶ 
» 77 “ ε ᾽ » Ἃ Ψ 37, 

ἐπιμελείαις πολλαὶς ὑπερβάλλωνται, οὐκ ἂν ἐλοιεν ἄγρας. 
τ4 τὰ γὰρ ἀντίπαλα αὐτῶν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἀγωνιζόμενα καὶ 

ἐν τῇ αὑτῶν οἰκήσει ἐν ἰσχύι πολλῇ ἐστιν᾽ ὥστε τῷ κυνη- 
γέτῃ μάτην οἱ πόνοι γίγνονται; ἐὰν μὴ μείζονι φιλοπονίᾳ 

τ καὶ πολλῇ συνέσει κρατήσῃ αὐτῶν. οἱ μὲν οὖν κατὰ 
πόλιν βουλόμενοι πλεονεκτεῖν μελετῶσι νικᾶν φίλους, οἱ 

Ἁ ’ὔ Χ ’, Χ ᾿ «ς Ζ φΦ 

δὲ κυνηγέται κοινοὺς ἐχθρούς" καὶ τοὺς μὲν ἡ μελέτη αὕτη 
΄ Ν Χ “᾽΄ 7 » 7 Ν Α Χ 

ποιεῖ πρὸς τοὺς ἄλλους πολεμίους ἀμείνους, τοὺς δὲ πολυ 
’, Ν “ Ἃ « δ᾽ Ἂ ’ “ Ἁ 

χείρους" καὶ τοῖς μὲν ἡ ἄγρα μετὰ σωφροσύνης, τοῖς δὲ 
ΝΥ “ 4 7] Χ , 

τό μετὰ αἰσχροῦ θράσους. κακοηθείας δὲ καὶ αἰσχροκερδείας 
ς ΑἉ Ὅ σι ς , 3 ’ὔ Ἁ ΑἉ 

οἱ μεν δύνανται καταφρονεῖν, οἱ δ᾽ οὐ δύνανται φωνὴν δὲ 
« Ἀ 5 - ΄“ ΄ 9 , Ν Ἀ Α ΄“- ἴω 

οἱ μὲν εὐεπὴ ἱᾶσιν, οἱ δ᾽ αἰσχραν᾽ πρὸς δὲ τὰ θεῖα τοῖς 
δὴ 5.ῸΝ ΕΣ Ν » - - Ε » , ΄ Ν 

τη μὲν οὐδὲν ἐμποδὼν ἀσεβεῖν, οἱ δ᾽ εὐσεβέστατοι. λόγοι γαρ 
Ν ς ς Ν Ν ΄ “ Ψ ,ὔ 

παλαιοὶ κατέχουσιν ὡς καὶ θεοὶ τούτῳ τῷ ἐργῳ χαίρουσι 
ἣν ἱ Ἷ Χ ὡς ἸἊ “-“ Ε σ ἕξ ᾿ς ΠΥ Ὁ Χ “ ’ 

καὶ πράττοντες καὶ ὁρῶντες" ὥστε ὑπάρχειν ἐνθυμουμέ- 
᾽ὔ ΄- 53 Ν ᾽ “ Χ »} 

νους τούτων θεοφιλεῖς τ᾽ εἶναι καὶ εὐσεβεῖς τοὺς νέους 
ἈΝ ΄“- ἃ Ἁ “- ᾽ὔ « Χ “ 

τοὺς ποιοῦντας ἃ ἐγὼ παραινῶ, οἰομένους ὑπὸ θεῶν 
« ΄“ . .- «Δ 3 ΄ι 

του ὁρᾶσθαι ταῦτα. οὗτοι δ' ἂν εἰεν καὶ τοκεῦσιν 
» ’ “- « ἴω ’ ες Θ ’ 

ἀγαθοὶ καὶ πάσῃ τῇ ἑαυτῶν πόλει καὶ ἐνὶ ἑκάστῳ 
ἘΝ τς Ν 7 5 ’ δ δ᾽, 18 τῶν πολιτῶν καὶ φίλων. οὐ μόνον δὲ ὅσοι ἀνδρες κυνη- 

12. καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τοὺς φίλους Δα 6161 Τ,ΘοΠοἸαν 8. 17. εἰς ροϑβύ εὖὐσε- 
βεῖς ἀοἸ]ονι Βνγοάδεαβ. 18. τῶν πολιτῶν καὶ φίλων] τῶν φίλων καὶ 
πολιτῶν ΒΥ. 

17. ὥστε ὑπάρχειν --- εἶναι] Ἀδῖρ. τηθη] απᾶ81 ΙοσῸ δ. ]1ο᾽αηὐαν 8118, 
Αἴμβεῃ. 3; 9: Ὥστε ὑπάρχειν δημο- ατ|86 Βυροιδίγαπηίαι, τι τοοΐθ οὐ θθπα 
κρατίαν εἶναι, ὮΙ ν. ἀῃηποῖαία. )1ο]- πιαδοαηῖ. 5ΟΗΝ. 
τπ| ὑπάρχειν ἀθ το ῦυΒ 486 Πιηαᾶ- 



Ὡρθῷ ΟΥ̓ΝΒΟΒΤΙΟΙ ΟΑΡ. ΧΗ], 

{ 9 ’, 3 ’ 9 Ν » Ἁ Ν ε (Σ 

γεσίων ἠράσθησαν ἐγένοντο ἀγαθοὶ, ἀλλὰ καὶ [αἱ] γυναῖ- 
- δ, [2 ΑΝ “ ΠῚ ϑ ΄ Ν 

κες αἷς ἔδωκεν ἡ θεὸς ταῦτα [ἈΑρτεμις ], ̓ Αταλάντη καὶ 
ψ 3 3 

Πρόκρις καὶ εἴ τις ἄλλη. ] 

18. "Ἄρτεμις ἀε]εῖ ΝΥ εἰ κι π5, εἵ νὶχ ᾿Αταλάντη) ῬγοοΙίη οὰπη Αἰαϊδηΐα 
Ροία!ς ν6] 80 μος βουϊρίογβ δα 41. 1)6-ὀ ποιηϊηαν! οἰϊατη (Δ) μ5 1) ἴδπ, 
Ἰεμά στη ᾿ΐθπι νἹἀδθίν αἱ ροΒὲ καί. 200, 215. 5ΟΗΝ, 



ΠΕΡΙΑΝΟΥ ΚΥΝΗΓΕΊΤΙΚΟΣ. 

ΤΟΥ ᾿ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ͂Α. 

εἰ ---- -- - 

1. Προοίμιον, ἐν ᾧ καὶ τὰ Ξενοφῶντι παραλειφθέντα εἰπεῖν 
᾿Αρριανὸς ἐπαγγέλλεται. 

2. Ὅτι Ξενοφῶν οὐκ ἤδει τὰς Κελτικὰς κύνας οὐδὲ τὰς 
ταύταις ὁμοίας. 

4. Περὶ Κελτικῶν κυνῶν, καὶ οἷαι τὴν ἰδέαν αὗται. 

4. Περὶ σημείων, ἀφ᾽ ὧν δεῖ τὰς ταχείας τεκμαίρεσθαι κύνας, 
τ φυ Ε ΘΕῚ ΄, 

Και ΤΟ ἐναντίον. 

5. Περὶ τῆς τοῦ συγγραφέως κυνὸς ὁποία ποτ᾽ ἦν. 

6. Περὶ χρωμάτων, καὶ ὧς ἂν ἔχωσιν ταῦτα ὅτι ἀδιάφορον. 

γ. Περὶ τῆς γνώμης τῶν κυνῶν, ὁποῖα ταύτης τὰ σημεῖα. 

8. Περὶ 
τῶν κυνῶν. 

9. Περὶ 

“-- “Ἠ  Ά 3 Ν σφὼ ΝΣ 2 ἈΝ 7 

του τως διαγνωστέον ΑἿΤΟ Του ἐσθίειν ΤῊΡ ΤΟΙΟΤΉΤΑ 

τοῦ μετὰ τίνων καὶ πῶς κοιταστέον τὰς κύνας. 

το. Ὅτι ἡ τρῖψις ταῖς κυσὶν ὠφέλιμος, καὶ πῶς ταύτας δεῖ 
2 ᾽ὔ ἀποτρίβειν. 

11. Ὅτι ἄμεινον δεδέσθαι τὰς κύνας ἢ λελυμένας εἶναι. 

ἘΦ 

πόσας 

13. 

κύνας. 

Ἐ2. 

ε Αα Αὐτῖδηὶ ΟΥὐπεσοίϊσαμη, ὉΠῸ 
βουναίαη οοαᾶϊοθ Ῥαϊδίίπο ἢ. 208, 
ααστῃ ΟΠ ποιάθγιιβ Ἠο]βίθ!} ὑβηδιτη 
8. τό44 εὖ ΒΙΑποαγαὶϊ 8, τόδ βαϊίϊο- 
Ηἰθιιβ οὖ ρϑυοὶβ ΒΑΒ.1 οχ οοαϊοα οχ- 
φοΡρίϊβ δὰ τηὰἹία Ποαϊα ἱπας1118 

Περὶ τοῦ ἐπὶ πόσον τῆς ἡμέρας προακτέον τὰς κύνας καὶ 
καὶ ποίας ἐν ταὐτῷ λυτέον. 

Περὶ τοῦ ποσάκις δεῖ ἐν χειμῶνι ἢ θέρει σιτεῖσθαι τὰς 

Πε Ἁ »-»Ἄ , Ὁ ᾽ Ἀ ’ ) ἃ θή 

ρὶ τοῦ ποίῳ καιρῷ ἐξακτέον τὰς κύνας ἐπὶ θήραν. 

Δηηοίαββοι, Θ0Ὸ 15 6] ειι5 εχ Μᾷ]- 
Ἰευὶ Ρατῖβ. ἃ. τ846. οἱ Ηθσυοῃετὶ [1Ρ8. 
8. 1854 Θα! ΟΠ Ότι5 ρΟΐΊΟΥ 56]69] 4186 
Δάάουθιη, οὐπϊδὶ δΐθπὶ τα ]ῖα σΟΩΙΟΙ5 
Ἰονίογα γἱθα, 'ἴπ 410 ΠΕΙΠΊΘΥΙ οαρ τα 
ΤΠ οΥ!5 α΄, β΄, γ' εἴς. Βαηύ ποίϑί!. 



2604 ΑΒΒΙΑΝΌῸΚ δὲ ΝΕΝΑΤΊΙΟΝΕ 

15. Πῶς Κελτοὶ θηρῶσιν καὶ πότε. 

16. Περὶ διαστήματος ἀφ᾽ ὅτου δεῖ τῷ λαγῷ ἐπιλύειν τὰς 
κύνας καὶ πόσας ταύτας. 

17. Περὶ λαγωῶν καὶ τίς ἡ τούτων ἀρετή. 

18. Ὅτι τὸ ἀνακαλεῖν ἐν ταῖς θήραις τὰς κύνας ἀγαθὸν 
ταύταις. 

το. Ὅτι δεῖ τὴν κύνα καλῶς ἠγωνισμένην καταιγῶντα, ἐπευ- 
φημεῖν. 

20, Ὅπως εἰς κυνηγέσιον ἐξιέναι χρὴ τοὺς μὴ τὸ θήραμα 
οὗ ἐστιν ἐγνωκότας. 

21. Περὶ τοῦ πῶς θηρῶσιν Κελτοί. 

Ὅτι οὐ χρὴ ἐπιλύειν κύνας νεογνῷ θηράματι. 
- κ' ἐ 

22. Πῶς θηρατέον ἐλάφους ἢ ἄλλο τι μέγιστον. 

24. Ὅπως Λίβυες μεθ’ ἵππων αἱροῦσιν τὰ μεγάλα θηρά- 
ματα. ' 

25. Περὶ τοῦ ἀφ᾽ οἵας ἡλικίας δεῖ ἐξάγειν εἰς θήραν τὰς 
θηλείας κύνας. 

26. Περὶ ἀρρένων κυνῶν, ἀφ᾽ οἵας ἡλικίας χρεὼν αὐτοὺς ἐπὶ 
θήραν ἐξάγειν. 

27. Πῶς ἐπὶ ὀχείαν ἀκτέον τὰς κύνας. 

οϑ. Ὅτι εἴ τις ὁρῴη τὴν μίξιν τῶν κυνῶν, οὐκ ἐπιτελεῖται 
, γόνιμος. 

20. Περὶ καιροῦ πρὸς σκυλακείαν ἐπιτηδείου, 

430. Πῶς μετὰ τὸ τεκεῖν ἐπαναληπτέον εἰς τὸ ἐξ ἀρχῆς τὸν 
δρόμον τῶν κυνῶν. 

41. Περὶ ὧν Ξενοφῶν ὑπὲρ ἀνατροφῆς κυνῶν διατάττεται. 

42. Διαφοραὶ ἄρρενος καὶ θηλείας κυνός. 

45. Ὅτι δεῖ τοὺς κυνηγέτας θύειν τῇ ᾿Αρτέμιδι. 

44. Περὶ τοῦ Κελτῶν νόμου καὶ τοῦ ὑπ᾽ αὐτῶν γινομένου 
ἐράνου τῇ ᾿Αρτέμιδι. 

45. Παραίνεσις πρὸς τὸ θύειν τοῖς ἐφόροις τῶν ἐν ἀνθρώποις 
ἐπιτηδευμάτων. 

46. ᾿Εξ “Ομήρου μαρτύρια ὅτι χρὴ θύειν τοῖς τῶν πραγμά- 
των εὑρεταῖς ἐν τῇ τῶνδε μεταχειρίσει. 

»"- 

ἘΙΕΝΟΦΩΝΤΙ τῷ Γρύλλου λέλεκται ὅσα ἀγαθὰ ἀνθρώ- 
Χ ε , εἰ ὐτῖς 

ποις ἀπὸ κυνηγεσίων γίγνεται, καὶ οἱ παιδευθέντες ὑπο 



ΡῈ. ἈΦ ἢ οὐδ 

7ὔ Ἕ ἌΝ ᾽ὔ σ“ - 3 Ἢ 

Χείρωνι τὴν παίδευσιν ταύτην ὅπως θεοφιλεῖς τε ἦσαν καὶ 
27 Ἀ Ἂν « ’ὔ , Ν ἊΝ 3 Υ̓ ,, 

ἔντιμοι ἀνα τὴν ᾿Β!ιλλάδα᾽ λέλεκται δὲ καὶ καθ᾽ ὃ τι ἔοικεν 
΄- “ » [, - Χ Ν χά «ς ’ὔ 

τῇ πολεμικῇ ἐπιστήμῃ ἢ Κυνηγετικὴ, καὶ ἥντινα ἡλικίαν 
»᾿ Χ “ Ν Ἀν Ν ἈΟ.59) Χ ΄, 
ἔχοντα χρὴ ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ ἐργον καὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν γνώ- 

΄“ 7, ΄ἷ Ν. 3 ’ Ἁ ΝΣ; ᾿ Ν 

μὴν ποῖον τινα καὶ περὶ ἀρκυων δὲ καὶ δικτύων καὶ ἐνο- 
ε ΄ Χ 4 ἢ Ν ’ Ψ ΄ ’ὔ 

δίων ὁποῖα χρὴ παρασκευάσασθαι, καὶ παγας ὅπως ἱστά- 
Ξ ῇ “ ΄ ε ΄ ᾿Ν Ν κ ᾿ 

2 ναι τοῖς θηρίοις, ὅσα πάγῃ ἁλωτά. καὶ περὶ λαγωῶν δὲ 
[χά , » “ ἊΣ 16 ἊΣ, Ὁ 

λέλεκται, ἥτις ἡ φυσις αὐτῶν, καὶ ὁσπως νέμονται καὶ ὅπου 
5 Γῳ ͵ Ν ’ὔ » 7ὔ ΄ 

εὐναζονται καὶ ὅπως χρὴ μαστεύειν αὐτούς" καὶ περὶ κυνῶν, 
7 3 ᾽ὔ σ ἊΝ Ν τ » , Ξ 

ὅσαι ἰχνεύειν σοφαὶ καὶ ὅσαι πονηραὶ, καὶ ὅπως ἄπο τε 
ἴω Ι Ν “ ᾽) 7 Ν «ε ’ὔ’ 

τοῦ εἴδους καὶ τῶν ἐργων τεκμαίρεσθαι χρὴ ἑκατέρας. 
5, Ἁ ἃ Ν Ν “Ὁ , ΄ Ἄν. ’, ἊΝ 

3έἐστιν δὲ ἃ καὶ περὶ συῶν θῆρας λέλεκται καὶ ἐλάφων καὶ 
32) Ν “ σ“ , Ν ΄ ς ΄ ἰχέ 

“ἄρκτων καὶ λεόντων, ὅπως σοφίᾳ καὶ δόλῳ ἁλωτὰα. ὅσα 
Ἁ 5 7 “ » “ Ἷ, » ᾽ ’ » 9 

δὲ ἐλλείπειν μοι δοκεῖ ἐν τῷ λόγῳ, οὐχὶ ἀμελείᾳ, ἀλλ 
᾽ ͵ “ ἢ ὁ “ ζ “ ΄“ “- ἅ Ν ΄“ 

ἀγνοίᾳ τοῦ γένους τῶν κυνῶν τοῦ Κελτικοῦ καὶ τοῦ 
,ὔ ΄σ 7] ΄“- ΄ ἈΝ. ΄“ ΄ 

γένους τῶν ἵππων τοῦ Σκυθικοῦ τε καὶ Λιβυκοῦ, ταῦτα 
᾽7ὔ « ἌΝ ’ “ἉὉΟ. » “ Ν 7 ΄-  Σ 

λέξω, ὁμώνυμος τε ὧν αὐτῷ καὶ πόλεως τῆς αὐτῆς καὶ 
» 3 ἊΝ ΕῚ ΧΝ ’ὔ » δ »; 

ἀμφὶ ταὐὺτα ἀπὸ νέου ἐσπουδακως, κυνηγέσια καὶ στρα- 
7 . , » Ν Ν 35 ΟΝ 3 - ὰ 7, 

τηγίαν καὶ σοφίαν" ἐπεὶ καὶ αὑτὸς εκεῖνος, ἃ Σίμωνι περὶ 
΄ “ 9 ὃ ων Χ λ ἠὰ 3 3 4θ ὃ “- 5 ἵΨ 3 Ν 

ἱππικῆς ἐνδεῶς λελεγμένα ἣν, φηθη δεῖν ἀναγραψαῖι, οὐχὶ 
27 - Ν , » 3 τον 3 ’ 8. νον Ἐν ’ 

ἐριδι τῇ πρὸς Σίμωνα, ἀλλ᾽ ὅτι ὠφέλιμα ἐπ᾽ ἀνθρώπους 
Ἄς ἢ 

ἐγιγνωσκεν. 
σ Ν Χ » δ᾽ Ν ’ὔ - σ΄ ἝΝ 

2. Ὅτι μέν δὴ οὐκ ηπίστατο τὸ γένος τῶν κυνῶν τὸ 
Ἀ ΄- 57 ς 3 Ἀ 7] ΄σ΄ Ν » ᾽ὔ 

ἵζελτικον δοκῶ ἔγωγε ὡς οὐδὲ τεκμηρίων δεῖ πρὸς αὐτὸ" 
32) δ 3 Νὰ Ρ “-᾿ 2 7] Ν ’ 

ἄγνωστα γὰρ ἦν τὰ ἐθνὴ τῆς υρώπης, ὅσα ταύτῃ 
ΕΙ “ Χ “ 3 , σ 4 ’ 

ῴκισται, ὅτι μὴ τῆς ἱταλίας ὅσα ᾿ὥῆλληνες κατέσχον 
δι ἘΣ ΡΟΣ. 7, Χ ΄ . 7 ς ἊΝ 

2 ἢ ὅσοις κατ᾽ ἐμπορίαν διὰ θαλάσσης ἐπεμίγνυον. ὡς δὲ 
ΕῚ Ἁ 3᾽ ,7ὔ “ » ἃ Ν ’, 

οὐδὲ ἄλλο γένος κυνῶν ἐγίγνωσκεν, Ὁ κατὰ ὠκύυτητα 
᾿᾿» κ κ 7 λυ κ σε 
ἐοικεν τῷ Καελτικῷ, τεκμαίρεσθαι ὑπαρχει ἀπὸ τῶνδε" 

’ Ἁ τς τ «ε ’ δὰ ζω Ἁ 

λέγει γὰρ ὡς ὅσοι ἁλίσκονται λαγωοὶ ὑπὸ κυνῶν, παρὰ 
7 72 ς 7 ΝΟῬ 7 ’, 9 ᾽ὔ 

3 φύσιν σώματος ἁλίσκονται ἢ τύχῃ χρησάμενοι. εἰ δέ γε 
» 7 δ 7ὔ Ἂ Χ ΨΩ ΟΝ ΄“ σ᾿ 357 

ηπίστατο τὰς κυνας τας Κελτικας, ταῦτον τοῦτο δοκεῖ ἂν 
» Ἕ ἴω “- «ε 7 Ν 

μοι ἀποφήνασθαι περὶ τῶν κυνῶν, ὡς ὁπόσους λαγωοὺς 

1,4. Κελτικοῦ  ΡΟΙ]τΧ 5; 5. ᾿πίοΓ ρ6- (ουργοίαίαῦ Ζουαμῖαβ. Π6 [λὈγεὶβ πο- 
ὮΘΓΟΒΟΒ ΠΟΙΉΪηΔΐ Εἴ]81η Κελτικὰς κύνας. 516 Ἰηΐτα 6. 24. ρϑῖιοα Αϑ]δηι8 Η]8ύ. 
5ΟΗΝ. Απΐη. 12, 44. ΞΟΗΝ. 

Σκυθικοῦ} ϑαυπιδίιοοβ Ρ] ΠῚ 8, ς. 42. ἐς ἨἩεογοἤουιιβ ΡΥῸ ἐπ᾽. 
Ἡυπΐβοοβ δ εσοϑῖ! Μυ]οιηδά, 4, 6, ἰη- 2, 2. λέγει] Οδρ- 5; 29. 
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3 ε .-Ἂὶ ΄ Ν , ᾿ν ’, ’ 

οὐχ αἱροῦσιν κῦνες κατα πόδας, παρὰ φύσιν σώματος οὐχ 
αἱροῦσιν ἢ τύχη χρησάμεναι: ὡς ὅσαι ἽΞ ἀγαθαὶ τὸ σῶμα 
καὶ τὸν θυμὸν γενναῖαι, ταύτας δὲ οὐκ ἂν ποτε διαφύγοι 
λαγὼς, εἰ μή τις δυσχωρία ἐμποδὼν γένοιτο ἢ ὕλη ἀπο- 

᾽, ΕΝ 4 ω - , Ν “-“ 3 

κρύψασα ἢ καταδυσις τῆς γῆς κοίλη καὶ βαθεῖα ἀφελο- 
μένη ἢ τάφρος. διαδραμεῖν ἐν τῷ ἀφανεῖ παρασχοῦσα. 
ἐνθένδε, οἶμαι, ὅπως μὲν ἐπὶ τὰς ἄρκυς χρὴ ἐπελαύνειν 
τὸν λαγὼν ἐπεξέρχεται τῷ λόγῳ, καὶ, εἰ παραδράμοι. τὰς 
ἄρκυς, ὅπως χρὴ μεταθεῖν αὐτὸν καὶ ἀνευρίσκειν κατὰ τὸ 
ἴχνος, ἔστε ἁλῶναι ἀπαγορεύσαντα ὑπὸ καμάτου. ὅτι δὲ 

» Ἂ ΕΣ , ͵ὔ ΄ “ ᾽ὔ Ἁ ’ », 

οὐδὲν οὔτε ἀρκύων δεῖ τῷ κύνας ἀγαθὰς κεκτημένῳ οὔτε 
κ᾿ ὔ ᾽ὔ 3 “ι ΄. 3 7] ἕ 9 ΕῚ 

τοῦ μαστεύειν διαφυγοντα, οὐδαμοῦ τοῦτο ἐδήλωσεν, ἀλλ 
Ἃ Ν ’ ,ὔ , “- Ὰ ψν; ὦ ἂν 

ἢ τὴν θήραν ταύτην μόνην ἐξηγεῖται, ἣν Κᾶρές τε καὶ 
ἵζρῆτες θηρῶσιν. 

“- Ν Ν Ν. 3 - “ Θ 

3. Θηρῶσιν δὲ καὶ Κελτοὶ ἀφαιροῦντες ἄρκυς, ὅσοι 
» Ν ’, 3 “ ΄“ ’ 

οὐκ ἀπὸ κυνηγεσίων βιοτεύουσιν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐν θήρᾳ 
“- “ 3 Ἀ 7 ΄ 7 ΄ 

καλοῦ ἕνεκα" ἔστιν γὰρ καὶ ταύτῃ κυνῶν γένος ἰχνεῦσαι 
μὲν οὐ μεῖον σοφὸν ἢ τὸ Καρικὸν καὶ Κρητικὸν, τὴν δὲ 
ἰδέαν ἀνιαρὸν καὶ θηριῶδες. καὶ αὗται ἰχνεύουσιν ξὺν 

» 

κλαγγῇ καὶ ὑλαγμῷ, ὅπως αἱ ἹΚαρικαὶ ἐπικλαζουσαι" ἀλλ 
- 7 3 ΄ ΕΣ ΕῚ ἂν 3 

αὗταί γε ἔτι μᾶλλον ἔκῴρονες γίγνονται, ἐπειδὰν αἰσθων- 
3 ψ, ο τ γι ε [4 

ται ἴχνους. καὶ ἐστιν ὅτε καὶ ἐπὶ ἐώλοις ὑπερλαμπρύ- 
νονται; ὥστε ἐμεμψάμην ἐ ἔγωγε αὐτῶν τὸ πολὺ τῆς κλαγ- 
γῆς καὶ τὸ ὅμοιον ἐπὶ παντὶ ἴχνει καὶ τῷ δρομαίῳ οὐ 

ὁ μεῖον ἢ τῷ εὐναίῳ. μεταθεῖν δὲ καὶ ἀνευρίσκειν τὸν ὑπο- 
κινήσαντα οὔτε τῶν Καρικῶν Φαυλότεραί εἰσιν οὔτε τῶν 
Κρητικῶν, ὅτι μὴ κατὰ τὴν ὠκύτητα. ἀγαπητὸν γοῦν εἰ 
καὶ ἕνα λαγὼν χειμῶνος ὥρᾳ κατακαίνοιεν᾽ τοσαύτην δια- 
τριβὴν ἐ ἐς τὸ ἀναπαύεσθαι αὐτῷ παρέχουσιν, εἰ μή τι ἄρα 
ὑπὸ θορυβούντων κυνῶν ἁλοίη, ἔκφρων γενόμενος. κα- 
λοῦνται δὲ ᾿Εγούσιαι αἵδε αἱ κύνες, ἀπὸ ἔθνους Κελτικοῦ 

2; 4. ἐπεξέρχεται] (ὑδρ. 6, 24, εἴ “Ἑγούσιαι] Νυἱραίατη ᾿Εγούσιαι σοΥ- 
5664. ΤΟΧῚ Βριγῖδα τηαΐαΐο. [,Δ01π| ϑοριδίαην 

3,1. ἄρκυς τὰς ἄρκυς ἨδΙΌΒοΒ. ἀϊχθγαπῦ, αἱ ἐξ βεχ. ϑεραβίδποβ Α11ο- 
2. ὅπως αἱ] Οοάοχ ὁπόσαι: 6α41- Ῥτορίθαθ, οὐ Αβϑάπιῖβ ᾿ηἰου]θοῖοβ ρΡΟρΡ]05 

ἄορ ὥσπερ αἱ τηλὶη ϑβοτϊὶρύθτη. Ἕ811186 [πιραππηθη8185 (16 ΤΠ οπαϊβδ) πο- 
Ξ5ΟΗΝ. τηϊηδηΐ δαϑασ Β. ἃ. 7; 62, εἰ ΟἸςΕῸ 

4. παρέχουσιν) Ν υἱραίπιττη παρέχοιεν ῬὉΤτῸ Θυϊπίϊο 6. 29. (ὑΓεβοθη 5. 1Ο, 
σοΟΥΤοχὶ. 5ΟΌΗΝ. 20, σαη65 ϑοσιδὶ ὑεῖ ὀὁγαοῆὲ νοσαπέιν. 

ἁλοίη 5ΒΟΥΡΒΙ ΡΓῸ ἁλῴη. Οὐδιητηδίϊοὶ δραα (δηρίατη ἴῃ (]ο5- 
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Ἄ 3 ᾽ὔ 57 Ἂ Ὄ - “ 3 » τι σι 

τὴν ἐπωνυμίαν ἐχουσαι' οὗ πρῶτον, ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, 
5 27 ΄ Ν ὃ , ἰλλ᾽ ε Αὴ Ν 7 Φ 

εφυσαν ΤΕ και εὐθοοΚιμῆσαν. ἃ ὑπὲρ μὲν Τούτων, οσὰ 

- Ἂ Ν “- 

6 οἰκτιζόμεναι καὶ λιπαροῦσαι. 

“ἡ 

ΕΥΣ - ,ὔ 3 7 ᾽ὔ Σ “-“ Ν μαεὶ 

ἄν τις τῷ λόγῳ ἐπεζξέλθοι, λελεγμένα ἐρεῖ πρὸς (Ξενο- 
΄σ - ΄ Ξ 52ῸΧ Ἂ 5 5ῸΝ ’ » - 

φῶντος τοῦ πάλαι οὐδὲν γὰρ ἰδιον οὐδὲ διάφορον ἐν τῷ 
7 ΔΟ ι΄ 5 ΕῚ ͵ὕ 7 Ἁ 5, 

μαστεύειν ἢ μεταθεῖν ἐπιδεικνύουσιν, πλὴν γε δὴ εἴ τις 
Ὡγη γ 4 Ν “- 5. 7 ἐλ ς Ἧ “ ε 27 3 “ 

ἐθέλοι περὶ τῆς ἰδέας αὐτῶν λέγειν, ὡς ἔμοιγε οὐ δοκεῖ 
5 7 Ἃ ϑὲ δι “ 9 “- 7, - 

ἄξιον ὅτι μὴ αὐτὸ τοῦτο εἰπεῖν μόνον, ὡς δασεῖαι καὶ 
Ε “ Ν σ“ ͵ 3 “ Ὄ ΄ 

πονηραὶ ἰδεῖν, καὶ ὅσαι γενναιόταται αὐτῶν, αὗται αἱ 
’ 7 5 σ΄ ΄σ' ε ᾽ὔ 

πονηρόταται: ὥστε εὐδοκιμεῖ ἐν Κελτοῖς ὁ ἀπεικάσας 
ΣΑΣ ΝΝ ω Χ ἈΝ « Ν 7 

αὐτὰς τοῖς ἀνὰ τὰς ὁδοὺς πτωχεύουσιν. καὶ γὰρ φωνὴ 
αὐταῖς γοερά τε καὶ ἐλεεινή ἐστιν, καὶ οὐχ ὡς θυμούμεναι 
ἄρα πρὸς τὸ θηρίον ἐπικλαζουσιν ἐν τῇ ἰχνείᾳ, ἀλλὰ ὡς 

Χ Ν 7 27 

περὶ μὲν δὴ τούτων οὐκ ἂν 
» ΄ ὌΝ ΤΡ Ν 7 , ς Ν 

τις ἀναγράψαι μοι δοκεῖ ὃ τι καὶ λόγου ἄξιον. αἱ δὲ 
» ε ΄σι Ἁ ΕὙ 7) 

ποδώκεις κύνες αἱ Κελτικαὶ καλοῦνται μὲν οὐέρτραγοι 
΄“- ΄ ΄“- 5» » ἈΝ 37 5 Ν ᾽’ φ 

φωνῇ τῇ ἵζελτῶν, οὐκ ἀπὸ ἐθνους οὐδενὸς, καθάπερ αἱ 
ἊΝ δ Τ, 3 Ν “- “ 

ΚΚρητικαὶ ἢ Καρικαὶ ἢ Λάκαιναι, ἀλλὰ ὡς τῶν Κρητικῶν 
ε 7ὔ “Ἢ ΄ι. ΄ Ἁ “-- 

αἱ διάπονοι ἀπὸ τοῦ φιλοπονεῖν καὶ αἱ ἰταμαὶ ἀπὸ τοῦ 
5 ,ὔ Ν « Ν ς Ἤρσν » - 2 ᾿ Ν - 3. ὉᾺ 

ὀξέος καὶ αἱ μικταὶ ἀπ᾿ ἀμφοῖν, οὕτω δὲ καὶ αὗται ἀπὸ 
΄- 7] Ν δ ’ὔ ’ “ ’ 9 ’, 

τῆς ὠκύτητος. τὴν δὲ ἰδέαν καλὸν τι χρῆμα εἰσιν κατὰ 
Χ Χ ς “ » “ Ἁ ΝΝ 

τε τοὺς ὀφθαλμοὺς αἱ γενναιόταται αὐτῶν καὶ κατὰ τὸ 
΄σ Ω͂ Ν 7 Ν Ἁ ͵ - ΄- 

σῶμα ἅπαν καὶ τὴν τρίχα καὶ τὴν χροθαν᾽ οὕτω ταῖς τε 
, “- Ν “ ΄ “- ε τι 

ποικίλαις ἐπανθεῖ τὸ ποικίλον, καὶ ὅσαις ἁπλῆ ἡ χρόα 
» τ: 7] σ΄ ’ὔὕ 3 Ν 

ἐστὶν, ἀποστίλβει καὶ αὕτη, καὶ ἐστιν ἥδιστον θέαμα ἀνδρὶ 
θηρευτικῷ. 

2: Λέξω δὲ καὶ αὐτὸς ἀφ᾽ οἵων τινῶν χρὴ τεκμαίρε- 
σθαι τὰς ὠκείας Τε καὶ γενναίας, καὶ τίσιν αὖ “προσέχων 
τις τὸν νοῦν τὰς ἀγεννεῖς τε καὶ βραδείας ἀποκρίνοι αὐτῶν. 

ΒΑΙῚΟ [,δ(1η. σα ηθὴ Θασιιβιατη 1Πέ6}- 
Ῥτγοίδηθασ Ποϊἐμιπα, Τιιρἠιι, ϑρεγῖ- 
ἀμπαά. (ὐδίθοσυτη ΒΙ]αποδγαμβ Σεγού- 
σιαι ΒΟΥΌΙ νοϊυῦ. ϑίθρμαηθβ ὅ'οΠ6- 
ΑἸΔΒΠη. 45 2, ΒιΒριοαῦαν ᾿Π[6] ΠσΘ η 08 
“σοιιδῖοδ, ἀοΥιτη σο]οπῖα αἸοία {που 
(ὙΠ ΟΡΟΙΙΒ, ἀπαᾶθ ἔαοΐατη 51 ατε- 
ποδίο. ΒΟῊΝ. Τῦτ οοαοχ γέ μοι. 

6. οὐέρτραγοι] Ἀ εε]ογιίαία νοσδίδ5 
τοβίαθα ΑὐτίαπαβΒ. ἄρπα Μδγίδίθτη 
14, 20ο, οὐ ΕἸγτπιοστη ΑΒΙΤΟ]. 5, ὃ 
Μεγίαγψιιδ, (ἀὐαῖῖο νϑῦβιὶ 203, ρίοία 
ῃιασμΐα ξαίδα Ἰογίγαΐα νοοαῖτγ. (ὑοπΐ. 
ΟδηρῚ ΟἸο58. 80 νος. Ἰγεγέγασιιδ. 

ΝΒ ἀ6. οτἹρῖπα νοσαῦα]ϊ οχίιοϑνυ 
ΘΡΠΒΠιΙΒ ΘΟΠδα. 4,1. 5ΟΗΝ. 

αἱ διάπονοι] ΒΟΙῸΧ Ε; 49: Τῶν δὲ 
Κρητικῶν οἱ μὲν διάπονοι, οἱ δὲ  πάριπ- 
ποι καλοῦνται. διάπονοι μὲν οὕς φασι 
καὶ τὰς νύκτας ταῖς ἡμέραις ἐν ταῖς 
πρὸς τὰ θηρία μάχαις ἐπιλαμβάνειν, 
καὶ πολλάκις “παρευνασθέντας τοῖς θη- 
ρίοις μεθ᾽ ἡμέραν ἄρχεσθαι τῆς μάχης. 
οἱ δὲ πάριπποι τοῖς ἵπποις συνθέουσιν 
οὔτε προθέοντες οὔτε μὴν ἀπολειπόμε- 
οι. 5ὅ0ΗΝ. 
αἱ δηῖθ ἰταμαὶ 8 1410 Θίαρηδητι5. 
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πρῶτα μὲν δὴ μακραὶ ἔστωσαν ἀπὸ κεφαλῆς ε ἐπ᾽ οὐράν' ἕν. 
γὰρ οὐδὲν οὕτω τεκμήριον. ἐς ὠκύτητά τε καὶ γενναιότητα 
εὕροις ἂν ἐπιλεγόμενος ταὐτὸν ἐπὶ πάσῃ ἰδέᾳ κυνὸς ὡς τὸ 

“Ὁ Ν. » ’ Ν ’ 3 Ἁ Ἃ 

μῆκος, καὶ τοὐναντίον τὴν βραχυτητα ἐς τὸ βραδὺ καὶ 
3 ὅλες Ψ Μ ἐκ 5 Ν 5 Ἀν ’ 

ἀγεννές" ὥστε ἤδη ἔγωγε εἰδον πολλὰ ἄλλα κακὰ ἐχού- 
’ὔ ὔ Νν ’ “ 5 

σας κυνας, ὅτι δὲ μακραὶ ἐτύγχανον, ὠκεῖαι ἦσαν καὶ 
“ Ν Χ Ν ς , 3 ΔΙ Ἐ9. “ 

θυμοειδεῖς. καὶ μὴν καὶ αἱ μείζονες, εἰ τὰ ἄλλα ὅμοιαι 
’ὔ 3 30 Ν Ν ᾽ 3 ’ “ σ΄ 

τύχοιεν, κατ᾽ αὐτὸ τὸ μέγεθος εὐφυέστεραι τῶν σμικρῶν. 
“ Χ “ ψ ἰχέ Ν ’ » “- Ν 59 ᾽ὔ 

φαῦλαι δὲ τῶν μεγάλων ὅσαι τὰ μέλη ἀπαγεῖς καὶ ἀξύμ- 
σ“ 7 ὉὈ 5 γ᾽ Ψ ἴω 

μετροι' ὥστε φαυλοτεραι ἂν εἶεν οὕτω γε ἐχουσαὶ τῶν 
“- Ν φΦ» Ν Γ[ “ ω ’ 

σμικρῶν, εἰ τὰ ἄλλα κακὰ ἴσα προσείη αὐταῖς. ἐχέτωσαν 
ν᾿ Ν Ἁ 3 Ν Ν 3 ΄ ὸ 5 Χ Ἀδὰ 

δὲ τὰς κεφαλᾶς ἐλαφρὰς καὶ ἀρθρώδεις" εἰ δὲ γρυπαὶ ἢ 
ἣν 5 Ν ,ὔ ΄ “ 5. Νὴ ἣν 

σιμαὶ εἶεν, οὐ παρὰ μέγα διοίσει τοῦτο᾽ οὐδ᾽ εἰ τὰ ὑπὸ 
Ὧν ΄ 95) ἃ 7 “ »ὼῸὼΝ - 9 ’, 

τοῖς μετώποις ἰνώδη ἔχοιεν, οὐδὲ τοῦτο ἐν μεγάλῳ ποιη- 
’,ὕ Σ » 3 ς ΄ ’ Ν Ν “ 

τέον" αλλ αἱ βαρυκέφαλοι μονον πονηραὶ, καὶ οσαις 
’ Ἁ ΘΟ ἣν Ἃ Ε 9 Ν 3 Ἁ ΕῚ 4 5 ’ 

παχέα τὰ ῥύγχη καὶ μὴ ἐς ὀξὺ, ἀλλὰ ἀθρόως ἀπολή-- 
- “- 3 7 Ἁ Ν 7 ͵ὕ 

γοντα. καὶ αὗται οὖν εὐκέφαλοι. τὰ δὲ ὄμματα ἔστω 
΄ ,ὔ Ν Ν 5 ,, Ν 

μεγάλα, μετέωρα, καθαρὰ, λαμπρὰ, ἐκπληττοντὰ τον 
’ γ ’ὔ’ Ἁ Ἁ δ Ν ε ’ 

θεώμενον, καὶ κράτιστα μὲν τὰ πυρωπὰ καὶ ὑπεραστραπ- 
: , Ε δ κ , 5. ΑΝ, τοντα, οἷα πορδάλεων ἢ λεόντων ἢ λυγκῶν, δεύτερα ἐπὶ 

,ὔ Ν “ 5 ’ 2 Ἁ 

τούτοις τὰ μέλανα, εἰ τύχοι ἀναπεπταμένα τε καὶ γοργὰ 
5.Ν Ὁ 7 νΝ Χ Ζει ὼλ Ν ΣΝ Ν Ν 
ἰδεῖν, τρίτα δὲ τὰ χαροπὰ᾿ οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὰ. χαροπὰ 

ἴω ’ ΕῚ 3 δ 4 “ ’ὔ 3 Ν “ 

φαῦλα ἐστιν οὐδε φαύλων κυνῶν ξύμβολα, εἰ καὶ ταῦτα 
3 ’ 5 ’ὔὕ 

τύχοι καθαρὰ καὶ γοργὰ ἰδεῖν ξ΄. ἐπείτοι ἀνέθρεψα 
ἐγὼ κύνα χαροπὴν οἵαν χαροπωτάτην, καὶ αὕτη ὠκεῖα τε 
ἦν καὶ φιλόπονος καὶ εὔψυχος καὶ εὔπους, ὥστε καὶ 

’ 5) Ἁ ἴω 5.4.9 «ς 7 3 ’ὔ Ν 

τέτταρσιν ἤδὴ ποτε λαγωοῖς ἐφ᾽ ἡλικίας ἀντήρκεσεν. καὶ 
ΝΝ ΒΩ Α ζ ’ὔ; 3 5 “2 3 «ς ’ 

τὰ ἄλλα δὲ πρᾳοτατὴ τέ ἐστιν, ἔτι γὰρ μοι ἦν, ὅποτε 
΄ 329) 4 ,, “ 

ταῦτα ἔγραφον, καὶ φιλανθρωποτάτη" καὶ οὔπω πρόσθεν 
3) Ν Ἁ 7 5, ἈΝ ε ΄- 

ἄλλη κύων, ὡς αὐτὴ, οὔτε ἐμὲ ἐπόθησεν οὔτε τὸν ἑταῖρον 
Ἀ 3. .ὉἙΝ τ ᾽ ἂν 7 3 Ν Ἁ “- 

τὸν ἐμὸν καὶ σύνθηρον τὸν Μεέγιλλον" ἐπειδὴ γὰρ τοῦ 
[4 ’ὔ γὰ ς ““ “Ὁ ’ γ 

δρομου ἀπεπαύσατο, οὐκετι ἡμῶν γε ἢ θατέρου ἀπαλλατ - 
π ἀλλὰ εἰ μὲν ἐγὼ ἔνδον εἴην, ἅμα ἐμοὶ διατρίβει, 

καὶ προϊόντα Το ι παραπέμπει, καὶ ἐπὶ γυμνάσιον ἰόντι 

4, 4. εἰ δὲ γρυπαὶ] ἴῃ πος ἀἸθθοπθϊ . ἐφ᾽ ἡλικίας) Τϑαπῃ ν]ρεθαΐ 86- 
8 Ἑοτο ΟΤῸ 3, 2. οἷ 4, 1. ΒΟΉΝ. αἷς εἰ νισῦυ5. ΒΟῊΝ. 

5. χαροπά] 1)Ἰβρυίαῦ Ανήδπαβ οοη- ἡμῶν γε, ἢ θατέρου ϑουθοπάππη 
{τὰ ΧοΠΟΡΠοπίοθμι 2, 2,3. 5ΟΗΝ, Ο6Π860 ἡμῶν ἢ θατέρου γε. Ξ0ΟΗΝ, 



ΟἈΑΒΈΝ: 900 

ἐφομαρτεῖ, καὶ γυμναζομένῳ παρακάθηται; καὶ ἐπανι ὄντος 
πρόεισιν, θαμινὰ ἐπιστρεφομένη, ὡς καταμανθάνειν μή πῃ 
ἄρα ἐξετράπην τῆς ὁδοῦ" ἰδοῦσα δὲ καὶ ἐπιμειδιάσασα 

53 3 ’, 9 Ν 3 3 Ν 3) 

4 αὖθις αὖ προεισιν. εἰ δὲ ἐπί τι ἔργον πολιτικὸν ἴοιμι, 
« Ἁ “-“ «ε ’ὔ “- 5 ΄σ » Ν ἊΝ 3 χω ἃ 

ἢ δὲ τῷ ἑταίρῳ τῷ ἐμῷ ξύνεστι, καὶ πρὸς ἐκεῖνον τὰ 
» ἈΝ ΄ ἴω ς 4 Ἁ ε ΄- ᾽’ὕ ὯΝ “΄“ 

αὑτὰ ταῦτα δρᾷ' ὁπότερος δὲ ἡμῶν κάμνοι τὸ σῶμα, 
8. ων 3 ᾽ ὅ 7, 3 ᾿ κ 5 36 ν 7, 
ἐκείνου αὖ οὐκ ἀπαλλασσεται" εἰ δὲ καὶ δι᾿ ολίγου χρο- 

3 ε “ » ’ὔ “ » ’,ὔ Ν - 

νου ἴδοι, ἐπιπηδᾷ ἀτρέμα, ὥσπερ ἀσπαζομένη, καὶ τῷ 
» “ . θέ - λ 7, Ν ὃ 

αἀσπασμῷ επιφθέγγεται, οἷα φιλοφρονουμένη, καὶ δειπ- 
΄ι ΄ 7 57 37) ΄ ΄ 

νουντι ξυνοῦσα συνάπτεται ἄλλοτε ἄλλῳ τοῖν ποδοῖν, 
«ε Ζ “ Ν ἈΠ σΝ “[ » "᾽ “ 

υπομιμνήσκουσα ὅτι καὶ αὐτῇ ἂρα μεταδοτέον εἴη τῶν 
ῇ μὰ Ἁ 7 , ( ς ΕΥ 3 Ν ΕῚ ΄ 

σιτίων. καὶ μὴν πολυῴφθογγος ἐστιν ὡς οὕπω ἐγὼ ἰδεῖν 
-.ῷ Ψ 7 Ν, ἰοἡ “ “ ““ » 

μοι δοκῶ ἀλλὴν κύνα, καὶ ὅσων δεῖται, τῇ φωνῇ σημαίνει. 
Ν᾿ “Ὁ ᾽ὔ ’ » ’ὔ 7 ΕῚ ἴω 

5 καὶ ὅτι σκυλακευομένη μάστιγι ἐκολάζετο, εἴ τις εἰς τοῦτο 
32 4 ᾿ ’ , ΄ ᾽ 7 Ν 

ἐτι μάστιγα ονομάσειεν, πρόσεισιν τῷ ονομάσαντι καὶ 
ὑποπτήξασα λιπαρεῖ, καὶ τὸ στόμα ἐφαρμόζει τῷ στόματι 
ὡς φιλοῦσα, καὶ ἐπιπηδησασα ἐκκρέμαται τοῦ αὐχένος, 

᾿Ν ΕῚ , δι ἢ Ν “ 3 ω ᾿Ὶ “- 

καὶ οὐ πρόσθεν ἀνίησιν πρὶν τῆς ἀπειλῆς ἀποπαῦσαι 
Χ 7ὔ “ ᾽ Δ 3 ἴω 7 ΄“ Ν ἿΝ 

ὅότον θυμουμενον. ὥστε οὐκ ἂν ὀκνῆσαί μοι δοκῶ καὶ τὸ 
"ἤ 3 ὕ “ Ν ε » “ 3 

ονομα ἀναγράψαι τῆς κυνὸς, ὡς καὶ ἐς ὕστερον ἀπολε- 
“ β5ς σον σ 5 27) μ-αὶ “- Ὁ 5 ͵ , 

λείῴθαι αὐτῆς, ὅτι ἣν ἀρα Ξενοφῶντι τῷ Αθηναίῳ κύων 
3 { έ 

ε Ν᾿ 9 ΄, , ᾽ὕ ’ὕ 

Ορμὴ ὄνομα, ὠκυτάτὴ τε καὶ σοφωτάτη καὶ πρᾳοτατή. 
νι Ν ΄, ὕ΄) - Ν Ν Ν “ ΕΝ 

ἡ ὦτα δὲ μεγάλα ἐστω ταῖς κυσὶν καὶ μαλθακα, ὥστε ὑπὸ 
᾽ὔ ν ῇ » Ἧ ,ὔ 

μεγέθους καὶ μαλακότητος ἐπικεκλασμένα φαίνεσθαι" 
. δ 5) Ζ » ’, » Ν Ν 3 3 δὰ 

οὕτως ἂν εἴη κρατιστα. οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ εἰ ὀρθὰ 
͵ ᾽ Ν Χ ΄ 3) Ν ζ φαίνοιτο, οὐ πονηρὸν, εἰ μὴ σμικρὰ τε εἴη καὶ σκληρά. 
Ἢ Ἁ 7 

8 τράχηλος δὲ μακρός τε ἔστω καὶ περιφερὴς καὶ ὑγρὸς, 
ἰγέ Ι ,ὔ Χ 

ὥστε εἰ αἀντιτείνοις ἀπὸ τῶν δεραίων τὰς κύνας ἐς τοὺ- 
᾽ὔ 3 ἴω - 

πίσω, ἐπικλᾶσθαι δοκεῖν τὸν τράχηλον δὲ ὑγρότητα καὶ 
{4 ,ὔ ἃ ’ὔὕ » 7 “ ω Ν 

9 μαλακοτητα᾽ στηθη δὲ πλατέα ἀμείνω τῶν στενῶν. καὶ 
Ἂ ’, “ 5. ΚΑ Ν ᾿ 

τὰς ὠμοπλάτας διεστώσας ἐχέτωσαν καὶ μὴ ξυμπεπη- 
’ ΕῚ 5 -΄ 7 Φις 5 ψ' [, ’ 

γυιας, ἀλλ᾽ ὡς οἷον τε λελυμένας ἀπ ἀλλήλων, σκελὴ 
7, » ε » - Α 7 9 ΡΞ 

στρογγύλα, ὀρθὰ, εὐπαγῆ,. πλευρᾶς γενναίας, οσφῦν 

6. Ξενοφῶντι τῷ ᾿Αθηναίῳ] Π6 86 πρᾳοτάτη ὨΤῸ ἱεροτάτη ΘΧ 5, 2; Ηεοτ- 
ἼΡΒΟ Ἰοαυϊαν Αὐτίδπτβ, 41 ἔπι ρᾷ- ΟΠΘΓ5. 
γυῖα ΝΝΙΘΟΙΉΘαΙΘΠ515 ΒΙΓΠγΠιιβ, οἰν!ζαΐθ ἡ. φαίνεσθαι Ῥτο φαίνοιτο Ηεῖ- 
ΑὉΠΘΠΙΘΉ515, σΟρΟΤΩΙΪΠ6 ΕἾΔν οἵ νέου ΟὮΘΓΙΒ. 

- Ξενοφῶντος. 0)ῊἫῊΝ. ΨΜ,, τ, 4. 8. δεραίων] Χαπορῇ. 4.1. 50ΗΝ, 



9.70 ΑΒΕΒΙΑΝΌΝ ΒῈ ΝΕΝΑΤΙΟΝΕ 

πλατεΐαν, ἰσχυρὰν, μὴ σαρκώδη, ἀλλὰ νεύροις πεπῆ - 
γυίαν, λαγόνας ἀνειμένας, ἰσχία μὴ συνδεδεμένα, κενεῶνας 
λαγαροὺς, οὐρὰς λεπτὰς, μακρὰς, δασείας τὴν τρίχα, 
ὑγρὰς, εὐκαμπεῖς, τὸ ἄκρον τῆς οὐρᾶς δασύτερον, ὑπο- 

το κώλια μακρὰ, εὐπαγῆ. σκέλη δὲ εἰ μὲν τὰ ὀπίσθια ἔχοι 
μείζω τῶν ἔμπροσθεν, τὰ ὄρθια ἂν μεταθέοι ἄμεινον" εἰ 
δὲ τὰ ἔμπροσθεν. τῶν ὀπισθίων, τὰ κατάντη" εἰ δ᾽ ἶσα 
εἴη ἄμφω, τὰ πεδία. ἐπεὶ δὲ χαλεπώτερον ἐν ὀρθίῳ μὴ 
ἡττηθῆναι λαγῶ, ὅτι καὶ ὁ λα γὼς τὰ ὄρθια θεῖ ἄμεινον, 
ἐκεῖναι δοκοῦσιν γενναιότεραι αἱ κύνες, ὅσαι τὰ ὄπισθεν 
μείζονα ἐχουσιν τῶν ἔμπροσθεν" πόδες δὲ οἱ περιφερεῖς 
καὶ στερροὶ κράτιστοι. 

6. Τὰ δὲ χρώματα οὐδὲν διοίσει ὁ ὁποῖα ἂν ἔχωσιν, οὐδ᾽ 
εἰ παντελῶς εἰεν μέλαιναι. ἢ πυρραὶ ἢ λευκαί: καὶ οὐδὲ τὸ 
ἁπλοῦν χρὴ ὑποπτεύειν τῆς χρόας ὡς θηριῶδες" ἀλλὰ τὰ 
ὄντα ἔστω στιλπνὰ καὶ καθαρὰ" καὶ ἡ θρὶξ, εἴτε οὖν τοῦ 
δασέος γένους, εἴτε τοῦ ψιλοῦ τύχοιεν αἱ κύνες, λεπτὴ 

2 ἔστω καὶ πυκνὴ καὶ μαλθακή. κράτιστοι δὲ ἄρρενες μὲν, 
ὅσοι μεγάλοι τε καὶ εὐπαγεῖς ὄντες ὑπὸ ὑγρότητος θηλείαις 
ἐοίκασιν θήλειαι δὲ, ὅσαι διὰ τὸ γενναῖον καὶ μυῶδες τοῦ 

3 σώματος ἄρρεσιν. τοῦ μὲν δὴ σώματος ταῦτά τις ἂν δοκεῖ 
μοι ἐπισκοπῶν ἀποχρῶντα τεκμήρια ποιεῖσθαι εἰς γενναιό- 
τητα καὶ τὰ ἐναντία τοῦ ἐναντίου. 

γ. Οὐ μείονα δὲ καὶ ἣ γνώμη τῶν κυνῶν ἐς ἑκάτερα 
τεκμηριοῦσθαι παρέξει τῷ ὡς χρὴ ὁρῶντι. αὐτίκα ὅσαι 
σκυθρωπαὶ κύνες πρὸς ἅπαντας, οὐ γενναίαι" εἰ δὲ ἔστιν 
ἃς εὕροις πρὸς μὲν τοὺς ἀγνῶτας χαλεπὰς, τῷ δὲ ἀνατρέ- 
ῴφοντι προσφιλεῖς, καὶ τοῦτο ἀγαθὸν μᾶλλον ἢ κακόν. 

2 ἤδη δὲ ἔγνων κύνα, ἥτις οἴκοι μὲν κατηφὴς ἢν καὶ οὐδενὶ 
τῶν πλησιαζόντων ἔχαιρεν: ἐπὶ θήραν δὲ ἐξαγομένη 
ὑπερευφραίνετο καὶ παντὶ τῷ προσελθόντι προσμειδιῶσα 
καὶ προσσαίνουσα διεδήλου ὅτι ἀνιᾶται οἴκοι. μένουσα. 

3 καὶ τοῦτο ἀγαθόν. κράτισται δὲ αἱ φιλανθρωπόταται, 

611: ̓ χρώματα] ΧΟΠΟΡΗ. 4; 7. εἰσὶν ἀποῦσαι τῆς θήρας, αυδδὶ 6Χ ν6- 
καὶ ἡ θρὶξ! ΒΥ Ποβία8 Τιαὐᾶ. ΟΔΙνῦ. ὨδίΟΙ οὈβογνδύϊοπθ ἰταᾶάϊ. Ξ5ΟΗΝ, 

Ρ. 670: Ἐκεῖναι σοφώταται τῶν κυνῶν 7. τ. καὶ δηΐα τοῦτο ἀε]εῖ Πδτγομο- 
ὧν ὦτα καὶ γαστέρες ψιλαί: αἱ λάσιοι Τι185. 1Ιάἀθιηαιθ ἃ αν Ροϑὺ εὕροις. 

δὲ ἔμπληκτοι καὶ θρασεῖαι καὶ βελτίους 



ΟἌΡ. Υἱ.--- 1. 911 

ὯΔ τῶν 9 37 ὔ ᾽ὔ ᾽ ͵ ᾽ 7 Ὡ 

καὶ ὅσαις οὐκ ἐστιν ξένον ὄψις ἀνθρώπου οὐδενός" ὅσαι 
δ Ε ’ὔ , Ν ἜΡΩΝ 3 7 

δὲ ἀνθρώπους δεδίασιν καὶ ὑπὸ ψόφου ἐκπλήττονται, 
Ν ΄ 5. Ἐς Ν δ ΈΣΕΝ Ξ Ἁ Ν σι τα - 

καὶ θορυβώδεις εἰσὶν καὶ ἐπὶ πολλὰ καὶ εἰκῇ κινοῦνται, 
Ν “- 3 ͵ 3) Ν 3 , “Ὁ 

καὶ ταῦτα ἀλογιστα ἐστιν καὶ οὐκ ἐμῴρονα, καθάπερ 
Ἵ, 9 Ν Δ Φ Ν Ν - ΄ 
ἄνθρωποι, εἰ δειλοὶ καὶ ἔκῴρονες, οὕτω δὲ καὶ αἱ κύνες 

ς “ 57 Ἂ 5 “ λ ὔ 
4 αἱ τοιαῦται οὔποτε ἂν εἰεν γενναῖαι. κακαὶ δὲ καὶ ὅσαι 

΄- “- “- 3 7 3 

λυθεῖσαι τοῦ δεσμοῦ ἐν χωρίῳ οὐκ ἐπανίασιν ἐπὶ τὸν 
5 7ὔ 3 3 » “ “Ὁ Α 

ἄγοντα καλούμεναι, ἀλλ ἀποσκιρτῶσιν᾽ καὶ ἢν μέν 
“-“ “ Ἂ Ν Ν 9 - 

πρᾷως μετακαλῇς, καταφρονοῦσιν ἢν δὲ ξὺν ἀπειλῇ, 
Υ͂ 2 7 » Ν Ἁ 5 7 

5 δειμαίνουσαι οὐ προσίασιν. ἀλλὰ χρὴ ἀποσκιρτήσασαν 
Χ Ἂ Ν “ » Υ αν ΧΝ ΧΝ 

τὴν κύνα καὶ περιδραμοῦσαν ἐπανιέναι ἐπὶ τὸν κυναγωγὸν, 
» Ν Χ ͵ ΦΑΝῸΝ Ἷ, σ , 7 

εἰ καὶ μὴ καλοίη αὐτὸς, σημαίνουσαν ὅτι οἵα τε ὑπακούειν, 
3 3) »,η7 Υ Ἃ Ε Χ ᾽ὔ 7 5 

εἰ ἡδὴ ἐθέλει" ἐτι δε, εἰ μὴ λαμβάνοιτο, πάλιν αὖ ἀπο- 
᾽ὔ ͵7ὔ » 7 ,7ὔ Ν ᾿ 

6 σκιρτάτω καὶ πάλιν ἐπανίτω. πεπαιδευμέναι δε, ὅσαι 
7 “- “ ε 7 Ἂ ε Χ 

φθεγξαμένου τοῦ κυναγωγοῦ ὑποκατακλίνονται, μὴ ὑπὸ 
ὔὕ » ν 7 κ » Ν ππι 

δέους, ἀλλα φιλοφρονούμεναι τὸν τροφέα καὶ τιμῶσαι, 
’ ε -“ ΄, ᾽Α Ν ἣν 

καθαπερ οἱ προσκυνοῦντες μέγαν βασιλέα. οὐδὲ τὸ ἵστα- 
Α » 7 ΄σ ’ 3 Χ ᾽ Ν 

σθαι δὲ ἐν πεδίῳ λυθεῖσαν κυνα ἀγαθὸν, εἰ μὴ πρεσβυ- 
΄. ἃ 72 

7 τέρα τύχοι" ὄκνον “γὰρ σημαίνει. ταῖς δὲ γενναιοτάταις 
καὶ ἐπισκύνιον πρόσεστιν καὶ σοβαραὶ φαίνονται καὶ τὸ 
βάδισμα κοῦφον καὶ πυκνὸν καὶ ἁβρὸν, καὶ μεταβάλλου- 

Ν Ἁ Ν Χ ’, 3 7 ’ 

σιν τας πλευρᾶς καὶ τὸν τράχηλον ἀνατείνουσιν, καθάπερ 
σ » Ν Ἷ 

οἱ ἵπποι, ἐπειδὰν λαμπρύνωσιν. ἱ 
3 , Ἁ Ν᾿ ΄ Ἁ 7ὔ Ν 

8. ᾿Εσθιίουσιν δὲ αἱ μὲν λάβρως, αἱ δὲ κοσμίως, καὶ 
Ν ᾽ὔ , -“ 5 ᾿ Υ̓ 

21ὸ κόσμιον γενναιότερον τοῦ ἀκόσμου. ἀγαθαὶ δε, ὅσαι 
δὰ [᾿ 3 ἊΝ ΄, ’, 7, 

μὴ κακόσιτοι, ἀλλ᾽ ἄρτῳ ἢ μαζῇ χαίρουσιν" κράτιστον 
Ἁ “ ᾽ὔ » ᾽ὔ ᾿ ες ,ὔ 

γὰρ κυνὶ τοῦτο σιτίον, καὶ οὐ δέος μὴ ὑπερεμπλησθείη 
ἌΠ ἢ » “- ὕ Ν 3 χὰ Ἂ “χ Ἕ ες » δὶ 

ἀπ᾿ αὐτοῦ. ἄμεινον δὲ εἰ ξηρᾷ τῇ τροφῇ χαίροιεν" εἰ δὲ 
Ἂν 

καὶ ὕδατι καταβρέχοις, καὶ τούτῳ χαίροιεν, οὐ κακον. 
“ ν᾿ . ζ Ἂ ἰχὰ ΕΝ , “-“΄᾿  Ἃ 

3 καμνουσῃ δὲ ἐμβαλλειν ἢ ὕδωρ ἀπὸ κρέως λιπαροῦ ἢ 
Ν Ὁ 3 ΄- ΄ 7, 3) 7 

βοὸς ἧπαρ ἐν σποδιᾷ θερμῇ φρύξαντα, ἔπειτα τρίψαντα 

3. καὶ ταῦτα---ἔμφρονα] Ηδεο νεῦθᾶ 
ααοτποᾶο το] 18 ἸαΠΡῚ αἀεραδηΐ οἵ 
βϑῃΐθηίδθ σοηνθηϊαηῦ, ποηάατη σοη- 
ἼΙοουα ροῖα]. ΒΟΉΝ, Καὶ γὰρ ταῦτα 
ἀλογίστων ἐστὶν καὶ οὐκ ἐμφρόνων 
Ηδεγοπεταβ. Μ8]15 δὕϊδτα οἱ δειλοί. 
ΝΕ ΕΕΣ ΓΕ: 

6. πεπαιδευμέναι δὲ] Τπί6]]1σ6 εἰσὶ, 
Ὀδ6πα δαποδίὶ οὖ ᾿πϑυπππι:1: οι σ8Π68, 
ααϊοπηαιιθ ---, ΒΟΉΝ, 

ἡ. λαμπρύνωσιν) ΧΘΟΠΟΡΠΟΗ γαυρ!ᾶ- 
σθαι αἰχὶ ἀΘ δαο. 566 ἔοττηδ δοῖϊνᾶ 
ΨΘΙΌΙ βαβρθοία ΤΏ1Π1 δύ. Μδ]1πὶ λαμ- 
πρύνωνται. ΟΟὨΐοΥ Ἰοσατη ΧΘΠΟΡΉ. ἀ6 
Εχυϊί. το, τ, ἈΡῚ λαμπρύνειν τὸν ἵππον 
αἀ6 πος βοάβπὶ δα] σεβίαᾳ τοί 86 1- 
Ὀείαν. 5ΟΗΝ. 

8, 2. ξηρᾷ Ἠετοῇ., καὶ ξηρᾷ οοά. 
95 φρύξαντα---ἄλφιτα] Ρτγδθοθρύστῃ 

ΘΧοογ 51 ΟΥ̓ ποβορστῃ Ρ. 271 : Κύνας 



ΚΕ ΑΒΒΙΑΝΌΒΚ Ὲ ΨΕΝΑΤΙΟΝΕ 

Ἄ ἘΣ ΘΖ 3 ΄ὔ Ν “- - ἜΑ 
4 καθάπερ ἀλφιτα ἐπιπαττειν. καὶ ταῖς γε σκυλακευομένα:ις 

ἐ Ἂ ω 3 ΝΝ “ Ν [ Ν 3 ,ὔ 

ἀγαθὸν τοῦτο ἐς τὸ πῆξαι τὰ μέλη, ἐπειδὰν ἀποπαύσωνται 
“- ζΖ ΝΝ ’ ΝῚ - ;,} 

τοῦ γάλακτος, τὸ γάλα δὲ σκυλακεῦσαι κρατιστον ἐς 
"7 ΓΝ Ἀ ᾽ ὔὕ ᾿ “ 
ἐνατον μῆνα καὶ πορρωτέρω καὶ καμνούσῃ δὲ καὶ μαλα- 

,ὔ 3 Ν Ν , Ν 7 » Ἂ Ἁ Ν Φ 

κιζομένῃ ἀγαθὸν καὶ πόμα καὶ σιτίον: ἀγαθὸν δὲ καὶ ἡ 
3 7, ’ὔ 

ἀσιτία καμνουση. 
59. Χ ᾿ - ϑΙΈΟΝΝ ἃ ῷ ΕῚ ,» ’ὔ 

9. Οὐδὲν δὲ οἷον εὐνη μαλθακὴ καὶ ἀλεεινη κρατίστη 
ἃ « 3 3 ᾽; “ Ν ΄ 3 ΄“- 

δὲ ἡ μετ᾽ ἀνθρώπου, ὅτι καὶ φιλανθρωποι ἀποτελοῦνται 
Ἂς ὅν Ν - 3 »" , Ν “-“ » 

καὶ τῷ χρωτὶ τῷ ἀνθρωπίνῳ χαίρουσιν καὶ φιλοῦσιν οὐ 
μεῖον τὸν συγκαθεύδοντα ἢ τὸν τρέφοντα. καὶ τῶν λυ- 
πούντων τὴν κύνα τιῷ αἰσθάνοιτο, ὡς διψώσῃ τε ἐν νυκτὶ 
ἐπικουρῆσαι ἐπειγομένῃ ὑπό του τῶν ἀναγκαίων᾽ 
γνοίη δ᾽ ἂν καὶ ὅπως ἀνεπαύσατο. εἰ γὰρ ἀγρυπνήσειεν, 
»“" 2 Ν ,ὔ 3 9 Ἁ 5.9 9 3 ΄, 

ἐξάγειν ἐπὶ θήραν οὐκ ἀσφαλὲς, οὐδ᾽ εἰ ἐπιστενάξειεν 
Ἁ 5 “ ’, 35 Ὁ 57 7 “ ὔ 

θαμινὰ ἐν τῷ ὕπνῳ οὐδ᾽ εἴ τι ἀπεμέσειεν τῶν σιτίων" 
΄- δὴ ἣ Δ ε ’ γ Ν , 

ς ταῦτα δὲ γνοίη ἂν ὁ συναναπαυόμενος. κακίστη δὲ κοίτη 
“ Ἁ “ Ν 7 Ν 3 7, 

κυνῶν μετὰ κυνῶν, πολὺ πλέον, εἰ καὶ ἐπιψαύουσαι 
5 ’, 3 , ε “ δ “ 
ἀλλήλων αναπαύοιντο᾽ ὡς ἄνθρωπος μεν. συγκαθεύδων 

κυνὶ ἀφαιρεῖ τοῦ χρωτὸς τὸ ἀνιαρὸν, κύνες δὲ ἐν τῷ. 
αὐτῷ ἀναπαυόμεναι ὅ τι περ πονηρὸν τοῦ “χρωτὸς τῷ 
πλησιάζειν τε καὶ ἐκθερμαίνειν ἐπάξουσιν᾽ ὥστε ψώρας 
3 , δ Χ ε , 3 5. ΡᾺ “ 

ἐμπιμπλασθαι τὸ πολὺ, ὁπότε ἐν ταὐτῷ ἀναπαύῦοιντο. 
- Χ Χ », φ Ὁ Ν Ἁ 9 , Ὁ ,ὔ 

3 δηλοῖ δὲ τὸ αἴτιον ] καὶ ἡ ὀδμὴ, ἐπειδὰν εἰσέλθῃς, οὗ κύνες 
Ἂς 3 “ σά 4 ’ ΕῚ Ν 

πολλαὶ ἀναπαύονται: οὕτως χαλεπὴ τέ ἐστιν καὶ δρι- 

μεία. 
’, Ἁ , Ν ΄σ “ ’ Ιο. Μέγα δὲ ὀφελος κυνὶ καὶ τρίψις τοῦ σώματος 

Χ » “ Ἃ “ 

παντὸς οὐ μεῖον ἢ ἵππφ᾽ τά τε γὰρ μέλη πῆξαι καὶ 
[9 γρὸ 3 Χ Ν. 

ῥῶσαι ἀγαθὴ καὶ τὴν τρίχα μαλθακὴν ἐργάζεται καὶ τὴν 

καὶ 

9, 1. κύνα τις] Εἰχοϊα 1 κύνα τάχιστ᾽ μικροὺς εἰ βούλῃ θρέψαι, εἰ γάλα μὴ 
ἄν τις ΝΕ] 51π2116 τηθιηῦγαση. 5ΟΗΝ. Ε ΄ “ - 

ἔχης: πνεύμονα βοὸς καῦσον, καὶ τοῦ- 
’ὔ 

τον τέφραν ποίει καὶ ἐπίπασσε τὴν 
βρῶσιν αὐτοῦ. Ὁ ἄλφιτα 1ΠΒΡ6Γ- 
σαπύτι δα 86, νΠ0 οὖ ροΐα], 18 8]τι86 
ΘΠ ΘαἾα 6 ΡΥΔΘ 6 Πάδ6 Ἰαεῖ ἸΠΒΡΘΙΡΘΓΘ 
Ῥυ]νθύθτη Ο5{1 ᾿ΘΟΙΠΟΥΙΒ. ὈΟν1111. Ογ- 
ὨΟΒΟΡΠΠΙΠῚ ΡΥῸ ᾿ἰΘΟΙΠΟΤ ΡΕΪ]ΠΊΟΠΘΙΩ 
ποιηϊηδῖ. ΘΟῊΝ 

9: 2. δι Ἴ- τ Σπ ῬΙῸ καμούσῃ 
Ἠεογοβεγυβ. Ῥγυαθβίαϊς [ογΐαϑϑ δἰϊδγη 
πῶμα. 

4. ἀγαθὸν δὲ Ἡο]Ξείοηια85, οοα, δέ. 

ἐπιστάξειεν᾽ ἐπιστενάξειεν ϑαΒηεὶ- 

ἄογτιβ ἴῃ [παϊςθ. 
4. καὶ ἡ ὀδμὴ] ψιίοβα Ππᾶθς 6858 

ΟΘη860. Νξο θη ΟΥΟΥ ροΐϊθϑῦ 6586 
οαιιβᾶ 5680 16], 5884. ροίϊι8 ἀγριῖί οδὰ- 
58 ΠΊ, ΠΘΙΏΡΘ ῬΕΡΒΡΙ ΓΔ ομθτη οὐ δχμᾶ- 
Ἰαΐοβ Θογρουῖθαβ πᾶ ΘΟΠΟΪτι818 τη ]08 
οὖ Ῥεβϑι]θηΐθ8 ΨΆΡΟΤΘΒ. Ῥυΐο ἸρΊΓΟΥ 
νου πι τεκμαίρεται ν6] 51Π|118 ΘΧΟΙ- 
4155. ΞΟΌΗ͂Ν. εϊοπάππι ροίϊα8 τὸ 
» 

αἰΤτιον. 



ΟΑΡ. 1ΙΧ.-- ΧΙ. 

Υ, : Ἃ ς 

χροαν στιλπνὴν, καὶ 
7ὔ Ν 

2 πονηρὸν. τρίβειν δὲ 

ὌΝ 

-“ Ν 7] “ 

τοῦ χρωτὸς ἀποκαθαίρει ὃ τιπερ 
δὰ Ἁ “ Ν Ἁ » ,»κκ ΄σ΄ 

τὰ μὲν νωτὰ καὶ τὴν οσφυν τῇ 
ζω ε ’ὔὕ ον ϑ Ν “- ΄ « ᾽ν 3 

δεξιᾷ, ὑποθέντα τὴν ἀριστερὰν τῇ λαγόνι, ὡς μὴ ἐπι- 
ΐ ᾽7ὔ 32 Ν ὔ :Ὶ ᾽7’ ΄ 

θλιβομένην ἄνωθεν τὴν κύνα ὀκλαζουσαν κακοπαθεῖν" 
Χ Χ Ν ε Ὥ τ Ν Ν Ν Χ 

8τας δὲ πλευρὰς ἑκατέρᾳ τῇ χειρὶ, καὶ τοὺς γλουτοὺς 
’; 27 - ν » 7 ε ᾽ὔ 

4 μέχρις. ἀκρῶὼν ποδῶν, καὶ ὠμοπλατας ὠσαυτως. ἐπειδὰν 
Ἄν τς “ ᾿ ) 3 “4 “ » ἴω 7 

δ᾽ ἱκανῶς φαίνωνται ἐχειν, ἐπαίρειν τῆς οὐρᾶς λαβόμενον, 
Ν » Ἅ 3 ’, ς ς ἃ 7] ᾽ὔ » - 

καὶ ἀνατείναντα ἀφιέναι" ἡ δὲ διασείσεταί τε ἀφεθεῖσα, 
Ν. ’ »ὔ 7 3 Ἷ Χ 7 

καὶ δήλη ἐσται ὅτι ἠγάπησεν τὸ πραχθέν. 
7 Ν ΄ , ε ,ὔ ἰχέ 

Δεδέσθαι δὲ κυνα γενναίαν δι’ ἡμέρας, ὥσπερ τι 
5, » “ 9 ἃ Ἂ ε 7’ 5 σ 5 Ὑ τ 

ἄλλο, ἀγαθον᾽ εἰ δὲ μη, ἀναγώγους ἀποτελεῖσθαι ἀνάγκη 
Ν Β : Ψὔ - ΄- » ’ὔ ᾿ 

καὶ εἴποτε ἄρα δεσμοῦ δεηθεῖεν, ἀσχάλλουσιν καὶ κλαυθ- 
᾿ Ν ε ΄ “ “ 

μυρίζονται καὶ ἀπεσθίουσιν τοὺς ἱμάντας" ὥστε σιδήρου 
“-“ 3»..3 5 ΄- 4 ᾽ὔ ΄-“ ὔ 

δεῖν ἐπ᾽ αὐταῖς, καθάπερ ἐπὶ ἀνθρώποις τοῖς κακούργοις. 
Ν » ῃ Ν 3 ΄ ’ὔ 7 π᾿ Ν » ξιρν 

2 καὶ ἐσθίειν δὲ ἀνάγκη λελυμένην κύνα πᾶν τὸ ἐμπεσὸν 
καὶ τὸ ἀκμαῖον τοῦ δρόμου ἀφαιρεῖται αὐτῶν ὁ δὶ ἡμέρας 
περίπατος" ἀλλὰ χρὴ τεταγμένα μὲν περιπατεῖν, τὸ πολὺ 
δὲ ἀμπαύεσθαι. 

; ΄, ᾿ Ν , δ τοῦ ,ὕ 5 Ν 
12. Προάγειν δὲ τὰς κύνας τοὐλάχιστον τετράκις ἐπὶ 

π΄ δ Ἢ 9 « δ 7 7ὔ 3 ΄“- ΕῚ γ4 

Τῇ ἡμέρᾳ ἐς ὁμαλὸν χωρίον καὶ καθαρόν ἐνταῦθα ἀφιέναι 
“- -“ ω Γ ΄ Ἂ - 

τοῦ δεσμοῦ τῶν τε ἀναγκαίων ἕνεκα καὶ ἐς τὸ ἀποσκιρτᾶν 
Ν “ ᾽ δυσ.9 “ Ἄνα Ν ͵ ’ Ν 

2 καὶ διαθεῖν. εἰ δὲ ἀργοῦσαι ἀπὸ θήρας τύχοιεν, καὶ πλεο- 
ἊΝ. ἌΝ “- ΄- ’ , “ “ σ 

νάκις ταῦτὸ τοῦτο δρᾶν, καὶ δύο ἐπιλύειν ἐν τῷ αὐτῷ, ὥστε 
ἁμιλλωμένας καὶ παιζούσας ὁ ομοῦ μὲν εὐφραίνεσθαι, ὁμοῦ 

3 δὲ γυμνάζεσθαι. πολλὰς δὲ μὴ λύειν ἐν ταὐτῷ" ἐμ- 

πίπτουσαι γὰρ ἀλλήλαις ἐστιν ὅτε μεγάλα κακὰ ἐργά- 

4 ζονται. ἀλλὰ μηδὲ σκληρὰν κύνα καὶ πεπηγυίαν ἅμα τῇ 

σκυλακευομένῃ λυέτω" βαρεῖα γὰρ αὕτη καὶ ἀνιαρὰ συμ- 
7 7, ’ “- , , 

φέρεσθαι, καὶ διώκουσα τε αἱρεῖ καὶ ἀποφεύγουσα ἀπολείπει 
» “ “ 5 ἴω γι Ν ’ὔ 5 ’ὔ 

εὐμαρῶς ὥστε ἀθυμεῖν ἀνάγκη τὸ σκυλάκιον ἐν ἑκατέρῳ 
5 μεῖον φερόμενον. ἀλλὰ μηδὲ ὅσαι διεχθρεύουσιν ἀλλή- 

λαις, μηδὲ ταύτας λύειν ὁμοῦ, ὡς μὴ λυμαίνοιντο ἀλλή - 

ΤΟ, 3. καὶ τὰς ὠμοπλάτας τη 
βου ρίαμῃ. 5ΟΗΝ. 

11,1. ἀνάγκη" καὶ εἴ ποτε] Μ416 Παδς 
ψυ]ρο Π]Δ]ΟΥ6 αἰἸβιϊποίομθ βαραγαΐα 
Ἰορτιιηΐαν : ἀνάγκη. Καὶ εἴ ποτε. Οοη- 
ὉΠΠτιδ 1 ΘΏΪΓΩ γαΐ]Ο, ΟΟΤ σ᾽ Π6 1115 δα- 
ΒΘἴδοογα ορογίθαϊ οαηθθ. ΒΟΉΝ, 

12, 4. σκληρὰν) ρα! θη5 πεπηγυΐαν 
505 ἱπαϊοαύ τοδιβίδιη οὖ δα α]ίδπι 
Ἰη06]1101. [τὰ ΡΙαΐδτγοἢτι5 ἴῃ ΑΡΈ51180 
᾿πιδίσθη 80 Αρθβιδο ἀπΠδοίατη μέγαν 
καὶ σκληρὸν νοοδῖ, 4θπὶ ΧΘΠΟΡΠΟΝ 
Ἠ Ί]Θηϊο, 4, 2, 40, μέγιστον τῶν παί- 

δων. 5ΟῊΝ, 

ΤΠ 
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λας εἰσὶν γὰρ τοι κύνες ἐχθραὶ ἀλλήλαις καὶ ᾿ ἄλλαι] 
ἄφιλοι, καθάπερ, ἄνθρωποι, καὶ μάλιστα δὴ οἵ Τε ἄρρενες 

τοῖς ἀρρεσιν καὶ αἱ θήλειαι ταῖς θηλείαις, τὸ πολὺ ὑπὸ 
΄ ᾿ Ν ΚΝ ΄ π ἈΝ. 19 , ἱ 

ᾧθονου" καὶ οὐδὲ τούτων ἀμελῶς χρὴ ἔχειν. 
Ἢ δὰ Ν “ Ἃ Ω Ὡ ἴω ἣν 

13. ἵζαὶ δὴ χειμῶνος μὲν ὥρᾳ ἅπαξ σιτεῖσθαι τὰς 
’, 9 ,ἷ ἊΝ “ ξ ΄ ΄ Ν “ », σ΄ 

κυνὰς ὀλίγον πρὸ τῆς εἐσπέρας" ἡ τε γαρ ἡμέρα βραχεῖα, 
Ν Χ 7 3 ἂν εὔ 3 “ ’ σ᾿ ς 7 

καὶ χρὴ γεγυμνάσθαι αὑτὰς, ὠστε, εἰ δέοι πόρρω τῆς ἡμέ- 
΄σ΄ ) 3 7 ἊΝ ΄ι 9 4 Ψ ἃ 

2 βας διαπονεῖσθαι ἐν θήρᾳ, τοῦ λιμοῦ ἀνέχεσθαι. ͵ θέρους δὲ 

ἀγαθὸν καὶ ἄρτου ολίγον δοῦναι ἐμφαγεῖν, ὡς μὴ αποκναί- 

εσθαι ὑπὸ μήκους" καὶ γὰρ εἰ διψήσειαν, ἀλυπότερον ἂν 

πίνοιεν ἐμφοαγοῦσαι. εἰ δὲ καὶ στέαρ ταριχευόμενον κα- 

3 θείης τῆς κυνὸς, ἀγαθὸν καὶ τοῦτο. εἰ δὲ μέγα τὸ καῦμα 
ἐπιφλέγοι, φὸν ἐμβαλόντα εἰς τὴν χείρα καὶ ἀνατείνοντα 

τῆς κυνὸς τὸ στόμα καθιέναι, ὡς ἀθρόον καταπιεῖν" καὶ 

Τοῦτο σιτίον τε ἱκανὸν ἔσται αὐτῇ καὶ ἀναψύζει τὸ ἄσθμα 

καὶ ἀναπαύσει τὸ δίψος. 
14. Ἔ ξαγειν δὲ ἐπὶ θήραν ἢ ἦρος μὲν καὶ φθινοπώρου 

θαμινά" ἀσφαλέσταται “γὰρ αἱ ὧραι αὗται ταῖς κυσίν. 

2 θέρους δὲ ὀλιγάκις καὶ τὸ πολὺ διαλείποντα, εἰ πνῖγος εἴη" 
5 δ 3 ᾽ 7] "Ξ ξ χλλὰ λλ ἐν ὃ 

οὐ γὰρ ἀνέχονται καύματος αἱ κύνες, ἀλλα πολλαὶ δὴ 
’ 3 ἃ ζ 9 7 ς Ν “. 5᾿ 

διώξασαι ἀνὰ κράτος ἀπεπνίγησαν ὑπὸ τοῦ ἄσθματος. 
’, Ν “ ᾽ὔ ᾿ν 5.Χ Ν Υ Ψ 3 

5 τούτου δὴ ἔνεκα φέρειν ΧΡ ὡσ τὸν “κυθ ετὴ τ 
ς 7 ε 3 3 3 ῶ 

υπερασθμαίνοι ἡ κύων, καθιέναι ἀθροα οὐ γὰρ ἐστιν ὃ τι 
- 2 7 9 - Χ ἐϑ Ὗ Νὴ 3 

μᾶλλον ἀναψύχει τε αὐταῖς τὸ καῦμα καὶ τὸ ἄσθμα ἀμ- 
΄, ν ῊΉ͵ 7 ς 7] ἐν ΡΝ 3 

4 παύει. εἰ δὲ πίοι ἀθρόον ὑπερασθμαίνουσα, καὶ τοῦτο οὐκ 
3 Ἷ { Ν 94 δὰ ’ὔ 3 “ 

ἀσφαλές. τούτων δὴ ἕνεκα χρή φυλάττεσθαι ἐν καύματι 
5 ἐξάγειν. καὶ χειμώνος δὲ μὴ ἐξάγειν, εἰ τὸ κρύος τύχοι 

χαλεπόν. καὶ πολὺ δὴ μάλιστα, εἰ πεπηγυία ἢ γῆ τύχοι: 

ἀποκαίονται γὰρ ἐν τῷ κρυστάλλῳ αἱ κύνες καὶ τοὺς 

12, 5. ἄλλαι ἀ6]εῖ ἨΘΡΟΠοΤαΒ, οναη 76]0}}1: ἔδιιοϊ θα Ἰ1η56188.᾽ 
13,2. μήκους] Νειῃρα τῆς ἡμέρας. 5ΌΗΝ. 

5ΟΗΝ. Θυοα Θχοιαϊββθ ΘΟ] ]ΟἸα8 ἀνατείναντα [Π ΘΥ̓ΟΠΕΙ5. : 
δηΐθ ἄρτου, 61] Τοϑροπαθμηΐ στέαρ εἷ 14,2. διαλείποντα ] [π|6]]1ρ8 χρόνον. 
ᾧόν. Τὰ ταὐῦαν Χεπορίιοη 7, 2. ΞΟΗ͂Ν, 

στέαρ ταριχευόμενον] ϑαγα να] 4. ἄσθμα ἀναπαύει] 13, 3; οὐδ ἦ6 
ΔαΊΡΘτη ΡΥδΘΒΌ]βατη Ἰηξουρυείον. Αα- ονοὸ ἀναψύξει τὸ ἄσθμα καὶ ἀναπαύ- 
1Ἰρ6πῚ ριδθειΐθαη ]Ι]υ δὴ οἰϊδη σει τὸ δίψος. ΒΟΗΝ, 
{Ἰποίδγη ἴῃ οὐ ]8}} ἰανθημο] ὉἀοΙΊΔΠ6Ι ΡΒ. ἀποκαίονται ῬΙῸ ἀποκναίονται 
αἀθη10 (ὐο]απη6118 6, 2, 7. 5ΟῊΝ, ΘΒ ΠΟΙ ἀθρτι8 - Χοπορμοηΐθ 8, 2: ἫἩ 

4. καθιέναι] (ὑΟ]πη6}1ὰ 6, 4, 2. γὰρ χιὼν καίει τῶν κυνῶν τὰς ῥῖνας, 
ἐκ β86 06. οἰϊδιη ἰδῆρ!οῦ εὖ πᾶῦβθᾶ τοὺς πόδας, τὴν ὀσμὴν τοῦ λαγῶ ἀφα- 
ἀἰϑειϊιαν, 51 ᾿πίθοται. ρϑ ποθι νίζει διὰ τὸ ὑπερπαγές. 



ΟΑΡ. ΧΗ͂Ι.--ΧΥ͂Ι. 0 

- ΞΖ 3 Ν 3 ἣ Ν ἃ ᾽ὔ “-“ ΄- 

ὄνυχας ἐστιν αἱ ἀπολλύουσιν καὶ τὰ νέρθεν τῶν ποδῶν 
3 “- εἰ 3 Ἁ 3 [, ; Ν ᾽ὔ “Ὁ 

6 αὑταῖς ῥήγνυται. εἰ δὲ εὐψυχοότεραι εἶεν, καὶ θραύοιεν ἂν 
σ΄ Ἂ Ἁ “ ΄- ἴω » ἴω 7 

περὶ τῷ κρυστάλλῳ τὰ ὀστᾶ τῶν ποδῶν ἀφειδῶς θέουσαι" 
᾿ νΝ ἜΝ ΡΣ ζινι5 ᾿Ν Ἀπ τ; Ν , 
ὃ δὲ λαγὼς κοῦφος τέ ἐστιν καὶ δασεῖς ἔχει τοὺς πόδας 

ΝΕ “ ᾿ ΄σ “ ,ὔ 

καὶ μαλθακοὺς, ὥστε ἀλύπως θεῖν ἐν τῷ πάγῳ. 
ἊΝ Χ δὲ σ ἐ- ,ὔ ΕῚ θ δὰ ,7) ΄ 9 60 

15. Χρη δε, ὅστις κύνας ἀγαθὰς ἔχει, μῆτε ἐγγύθεν 
5 7ὔ ΄σ ἴω 7 ΄ ΟΣ ΤῊ Ν Ν 3 Τ' 

ἐπιλύειν τῷ λαγωῷ μητε πλείους δυοῖν" καὶ γὰρ εἰ πάνυ 
5 Χ ᾽ὔ Ν Ν ’ ,ὔ Χ 

ὥκυς τύχοι καὶ πολλᾶς πολλάκις κύνας διαπεφευγώς, 
ἀλλά γε ἐξ εὐνῆς ἀνιστάμενον καὶ ξὺν βοῇ [καὶ] κυνῶν 
ἐπικειμένων ἐκπλαγῆναι ἀνάγκη καὶ πατάσσειν αὐτῷ τὴν 
καρδίαν. καὶ ἐν τούτω πολλάκις γενναῖοι λαγωοὶ ἀκλεῶς 
5 ’ὔ ἊΝ 7 7. 

ἀπώλοντο, μηδὲν μῆτε δράσαντες μήτε ἐπιδειξάμενοι μνή- 
7ἷ - Χ ε - Χ 

2 μης ἄξιον. ἐᾶν δὴ ὑπεκφυγεῖν ἀπὸ τῆς εὐνῆς καὶ ἀναθαρ- 
“- ε Ν 7 Ν - ΟΝ Ν 5 

ρῆσαι. ὁ δε, εἰ τύχοι δρομικὸς, ἐπαρεῖ εὐθὺς τὰ ὦτα καὶ 
’ὔ 3 Ν “ 5» “ ᾽ὔ Ξ « ᾿ Ἂς , 

μεγαλα ἀπὸ τῆς εὐνῆς πηδησεται" οἱ δὲ καὶ διαρρίψαντες 
Ἁ , ’, « - “ ᾿ν 7, 

τὰ μέλη, καθάπερ οἱ σκιρτῶντες, ἀπευθυνοῦσιν τὸν δρόμον. 
7, ᾿7 5 τ κ ᾽ὕ “᾽ - , ᾿ 

καὶ τότε ἄρα ἐστὶ τὸ θέαμα ἄξιον τῶν πόνων, ὅσους ἐπὶ 
΄ “- » ’ 

ταῖς κυσὶν πονεῖν ἀναγκή. 
τό. Κράτιστοι δὲ τῶν λαγωῶν οἱ ἐν τοῖς περιφανέσιν 

καὶ ἀναπεπταμένοις τὰς εὐνὰς ἔχοντες" ὑπὸ θάρρους γὰρ 
οὐκ ἀποκρύπτουσιν σφᾶς, ἀλλὰ προκαλοῦνται, ἐμοὶ δοκεῖν, 

Ἁ 7 ᾿ 3 - Ν 7 

2 τὰς κύνας. οἱ δὲ αὐτοὶ οὗτοι, ἐπειδὰν διώκωνται, οὐκ ἐπὶ 
Ν ’ὔ ΄ ΝΑ τὸν Ν 9» 3 Ν ΓΑ 

τὰς νάπας φεύγουσιν οὐδὲ ἐπὶ τὰ ἀλση, εἰ καὶ πανυ πλη- 
ῇ 4 7 Υ ΄σ ᾽ὔ ΕΣ Χ “ 

σίον τύχοι ὄντα, ὥστε εὐμαρῶς ἀφελέσθαι αὐτοὺς τοῦ 
΄ ᾿ » δ 5 Ν , ᾽ὔ ΘΙ Ν Ν 

κινδύνου: ἀλλὰ ἐς τὰ πεδία βιάζονται, ἐρίζοντες πρὸς 
Ν ᾽ὔ 3 ν ΄- , -“ 3 ΄ι 

τας κύνας, καὶ εἰ μὲν βραδεῖαι κύνες ἕποιντο αὐτοῖς, 
“- τὰ ’, 7 ἃ - σ 

τοσοῦτον ὅσον διώκονται θέουσιν᾽ εἰ δὲ ὠκεῖαι, ὅση 
7 7, Χ 2) 3 ον “ » ’ὔ 5 

3 δυναμις. πολλάκις δὲ ἤδὴ ἐς τὰ πεδία ἐκτραπέντες, εἰ 
, 5 ζω 7 » δ ε 3 ’ὔ 

αἰσθοιντο ἐφομαρτοῦσαν κύνα ἀγαθὴν, ὡς ἐπισκιάζεσθαι 
ς » » “ δ ἴω ᾿Ὶ “ 7 5 Χ 

ὑπ᾽ αὐτῆς, θαμινὰ ἐν τοῖς ἐξελιγμοῖς διαρρίψαντες αὐτὴν 

[5:1. καὶ ἀε]εῖ Ἠ δ ΥΟΠΕΘΙ5. 
2. διαρρίψαντες] ἴὕϑι, 46 5618} 01 ΓῚ 

εὖ 1481] Π τὴ ἸΘρΡΟΥ τη ἸΟΠΡῚΒ ν65{1- 
σ15. ΧοῃορΠΟΗ 5, 8, διαρριπτῶν ἐπὶ 
τὸ δυνατὸν, Ἰπ 6]]Θοἴο τοὺς πόδας. Τἄδηη 
4: 4: διαρρίμματα ΟΠ εἰς τὸ πρόσθεν 
καὶ ὄπισθεν καὶ εἰς τὸ πλάγιον τηθπιο- 
γΤαΐ, ΤὉΌΙ νϑηδίου! ἰθροσθη γθρϑυίτη 
ΒΙΘΉΠΟΘΥΘ νοΐ. ΑἸ εβὶ ἀπεὺυ- 
θύνειν τὸν δρόμον, γϑοΐο οὖ οοπίεηίΐο 
οσυγδα ρεύσοτο. ΒΟΉΝ, 

τότε ἂν δηΐα ἀπευθυνοῦσιν ἀε]αν!}ῦ 
Ἠφτοπουαβ. 

τύ, 3. ἐξελιγμοῖς) δ εγθο ἐξελίττειν 
ΒΆΘΡΙ.5 ΠΟΒίοΥ οα πῇ ΧΘΠΟΡΠΟῺΐΘ ὈΠῸΣ 
α6 Ἰεροῦβ Γαυρϊϑηΐθ οἱ νϑϑί!ρία νδυὶδίο 
εὐ Ἰπῆθχο οὔτγϑι ἐγ θαηίθ. Αδ] δ ητιϑ 
Ν, Α. 12, 14: Δρόμον δὲ ἕνα καὶ ἰθὺν 
οὐ θεῖ, δεῦρο δὲ καὶ ἐκεῖσε παρακλίνει, 

καὶ ἐξελίττει τῇ καὶ τῇ, ἐκπλήττων τοὺς 
κύνας καὶ ἀπατῶν. Νοδϑίον ροβίγθιηβ 
Παθο βρηϊῆοαν!ῦ νογὉ15 διαρρίψαντες 

ΓΖ 
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[2 Ν γι 3 ΕἸ σῶς Ἁ ᾽ὔ δ 59, ᾽ 

οἱ δὲ τρέπονται αὖ ἐπὶ τὰς νάπας, ἢ εἴ που κατάδυσιν 
’ὔ Ν “- ’ ’ὔ , ᾽ ’ 

4 γιγνώσκοιεν. καὶ τοῦτο τεκμήριον ποιητέον ὅτι ἐκράτησεν 
ς ’ “ ΄“ 3 ͵ὔ ἴω “ιν ἊΝ 7 

ἢ κύων τοῦ λαγῶ" οὐ γὰρ τοι ἐπὶ τῷ ἁλῶναι τὸ θηρίον 
3 ’ ἃ ᾽ 3 Ἁ » 3 σ΄ Ἢ Ν ὍΔ 

ἐξάγουσιν τὰς κύνας, ἀλλὰ ἐς ἀγῶνα δρόμου καὶ ἅμιλλαν 
Φ “Ὰ 3 ’ ,ὔ Ν. 5 “᾿ 3 7’ ε 

οἱ γε τῇ ἀληθείᾳ κυνηγετικοι καὶ ἀγαπῶσιν, εἰ ἐπιτύχοι ὁ 
Ν ἴω 7 ἣν ΄ 3 3 “ 

λᾳγωῶς τοῦ διασώσοντος. καὶ καταφυγόντα ἐς ἀκάνθας 
Ὑ, “ 3 7] Ν ς ,ὔ 5 , 5 

ἐστιν ὁτε ολίγας οἱ δὲ κατιδόντες ἐπτήηχοτα καὶ ἀπαγο- 
7 3 σι Ν » 7 Χ σ΄ 

ρεύοντα ἀνακαλοῦσιν τὰς κύνας, μάλιστα δὴ, εἰ καλῶς 
ὃ , Ἐ Υ͂ τ, 5, Ε 3.15 ὍΛ 5 

ιαγωνίσαιντο᾽ ὥστε πολλάκις ἤδὴ ἔγωγε ἐῷ ἵππου ἐφο- 
Ζ5 Ξ ,ὔ ἈΝ τ τ, 3 Χ π 5 7, Σ 

μαρτῶν τῷ δρόμῳ καὶ ἁλόντα ἐπελθὼν ζῶντα ἀφειλόμην 
Ν Ε , ἕ ν , ἊΝ ’ὔ 9 ἴω ΄σ' Ν 

καὶ ἀφελόμενος καὶ δησας τὴν κυνα ἀφῆκα διαφυγεῖν τὸν 
Ἄ ἣν Ο οὗ ’ “Ν Ω “- 5 

λαγων" καὶ εἰ ὕστερος ἀφικομὴν ἢ ὥστε διασῶσαι, ἐπαισα 
Ν Ν σ 3 ἃ 57 3 Ν 3 ΄’ τ 

τὴν κεφαλὴν, ὅτι ἀνταγωνιστὴν ἄρα ἀγαθον ἀπώλεσαν αἱ 
Ν ψ Ψ 3 (: 3 σ΄ 

κύνες. καὶ τούτου μόνου ἕνεκα οὐ ξύμφημι τῷ ἐμαυτοῦ 
ε ,ὔ 3 ἈΝ ς ῇ Ἁ Ψ 2 Ν ψ Ν 
ὁμωνύμῳ, ἀλλὰ εὑρισκόμενον μὲν ὅστις ἰδοι τὸ θηρίον καὶ 

“ Ν ,ὔ ἴω ζ, 5 ’ ὯΝ 

διωκόμενον καὶ μεταθεόμενον, ξυγχωρῶ διοτι ἐπιλάθοιτο ἂν, 
57 5 ’ . ,ὔ ΝΟ “- Ε τῶ χ Χ Ἢ 

εἰ του ἐρῳη ἁλισκόμενον δὲ ἰδεῖν οὔτε ηδυ τὸ θέαμα ἀπο-- 
7 ; » Χ 3 9 » Ν ἴω ἣν 3 Ο 

φαίνω οὔτε ἐκπληκτικὸν, ἀλλ᾽ ἀνιαρὸν μᾶλλον, καὶ οὐκ ἂν 
5 ὦ 7 3 ’ 32 γ᾽ 3 Ἢ ἐ 3. Ὁ ΄ ᾿ 

ἐπὶ γε τούτῳ ἐπιλαθέσθαι ἂν τινα, εἰ του ἐρῴη. ἀλλ᾽ ἐκείνῳ 
“σ᾿ μωπὶ σι 3 3 7 7 ’ Ν 

γε τῷ ββενοφῶντι, οὐκ ἐγνωκότι ὠκείας κύνας, συγγνωστον. 
4 Ν ε “ Χ ,ὔ ζ 9 4 3 

εἰ καὶ ἀλισκόμενος λαγῶς μέγα θεαμα ἐφαίνετο. ἐφομαρ- 
σι Α “. ΄ 3 ΄ 9 Ν Χ ’ 

τοῦντα δὲ τῷ δρόμῳ ἐπικλάζειν, εἰ καὶ μὴ παρακελευσαί- 
5) σ ΝΠ κα Ξ σ Ἃ Δὕ ΄ εκ 

μην; οἶδα ὅτι πολλὴ ἀνάγκη" ὥστε κἂν ἀναυδὸόν τινα ῥῆξαι 
ἊΝ » ἴω “ὃ ς ΄ Χ “ “ 

“, οὐ μεῖον ἢ, ὡς λογος, τὸν ἵΑροισου υἱεα. 
Χ , Χ “ 3 ’ , ν ἃ 

Ϊζαὶ τὴν κῦνα δὲ ἀνακαλεῖν ἀγαθον" χαίρουσιν γὰρ 
τὴν το ὴν τοῦ δεσπότου γνωρίζουσαι, καὶ παραμυθίαν 
ἴσχουσιν τῶν πόνων τὸ γιγνώσκειν ὅτι θεατὴς αὐταῖς 
πάρεστιν καὶ ὅτε οὐ λανθάνουσιν ἀγωνιζόμεναι καλῶς. 

εν δὴ ἣΝ 9 : ἷ δ ὃ Ἢ ΄ ζὸ ΄ λ 9 καλεῖν 

καὶ δὴ τὸ ἐν πρώτῳ μὲν δρόμῳ, ὁσάκις φι ον, ἀνακαλεῖ 
5 3 ’ 5 7 ε 9 

οὐ κωλύω" ἐν δευτέρῳ δὲ ἢ τρίτῳ, ὁπότε εἰκὸς διαπεπο- 
ἴω ἈΝ 7 ΓΞ 27) “ Ἁ 5 ΄ι 

νῆσθαι τὴν κύνα, κωλῦσαι ἂν μοι δοκῶ θαμινὰ ἀνακαλεῖν 

αὐτὴν, ΓαΥ] δ ηΐ οαποιη οἱ ἀπ Ἰδπι [αοϊαπί. ἢἰτι5. διαγωνίσαιτο οοπ͵θοϊΓ,. 5ΟΌΗΝ, 
ΑἸ] οἴ!5 οὖ νϑγῖθ ἸηΠ6ΧῚ5 νΘΒΙΙρΡῚ15. δία- Υ. [7,1. 
πὴ ΠΟΒίευ Τ7,3, ὁ μὲν ἐξελίξας τὸν δρό- τὴν “κεφαλὴν Αὐγῖδηι. ΒΟΉΝ. 
μον καὶ διαρρίψας τὴν κύνα ἵεται τοῦ ᾿ εἴ του ἐρῴη] Χεη. 85, 32. 
πρόσω. (ΔΡ. 21, 2, ἐξελιχθῆναι τοὺς ὃ, ἐφομαρτοῦντα] ἐφομαρτοῦσαν, πὐ 
ἑλιγμοὺς τοὺς πρώτους. 50 ἫΝ, τό, 5, ΝΕ] ἐφομαρτούσας οἵ κύνα Τ10 

τό, 5. κατιδόντες ΒΟΥΙΡΒΙῚ ΡΓῸ καὶ τίνα [ΠοΥΟἢ. 
ἰδόντες. Κροίσου] Οοπῇ. Πεγοαοί! ΠὈτγατα 1. 

διαγωνίσαιντο Ῥγδαθοθοϑῦι ἄνακα- 5(ᾳ|ςΗΝ, 
λοῦσι τὰς κύνας. Ἰοϊΐαν τη8]6 Ζϑιι- 



ΟΑΡ. ΧΥΙΙ.-- ΧΙΧ, Φ 7 

ΧΝ Ψ χ (: Χ 7 

αὐτὴν ὀνομαστὶ, μήποτε ἄρα ὑπὸ μένους καὶ προθυμίας, 
πο 7 2 ΝΝ 7 

χαρίζεσθαι τῷ δεσπότῃ θέλουσα ἔπειτα παρὰ δύναμιν ἐν- 
σ΄ ς- Ω “- Ν 2, ἰν 

ταθεῖσα ῥήξειέν τι τῶν ἐντός᾽ πολλαὶ γὰρ δὴ οὕτω γε 
7 ς ζ, 7, 

3 κύνες καὶ αἱ γενναιόταται διαφθείρονται: 
3 ’ἤ ,7ὔ σ 3 ἥ 5 ΄, 5 Δ» 

ἀφιέναι διαγωνίζεσθαι ὅπως ἐθέλουσιν. οὐ γὰρ τοι οὐδ 
5») ΘΑ ΄ς Ν Ά » 3... 'ς Ν σ΄ ΄ - 
ἰσος ἀγὼν λαγωῷ καὶ κυνί ἀλλ ὁ μεν ὁποι βουλεται. θεῖ, 
[ Ἁ 3, ΄σ ε Ἁ 7 ἊΝ 7 

ἡ δὲ ἄλλῳ ἐφομαρτεῖ, καὶ ὁ μὲν ἐξελίξας τὸν δρόμον καὶ 
Χ 7 “ 7 ς Ν . 

διαρρίψας τὴν κύνα ἵεται τοῦ πρόσω, ἡ δὲ, εἰ διαρριφθείη. 
͵ Ν αν 17 3 Ξ ἈΣΤῊΝ 

πλαζεέται' καὶ ἀνάγκη φθάσαντα αὖ μεταθεῖν καὶ ἀναλα- 
΄'- ᾽ “-ν ͵ ς Ν 

4 βεῖν ὅσον ἐξηνέχθη τοῦ δρόμου. καὶ αἱ δυσχωρίαι “πρὸς 
Δ 

τοῦ λαγὼ μᾶλλόν τί εἰσιν ἢ τῆς κυνὸς, οἷα τὰ τραχέα καὶ 
οἱ φελλεῶνες καὶ τὰ σιμὰ καὶ τὰ ἀνώμαλα, ὃ ὅτι κοῦφὸς τέ 

3 Ἁ ΄σ 

ἄλλα τηνικαυτα 

ἐστι καὶ οἱ πόδες αὐτῷ ὑπὸ δασύτητος οὐ ῥήγνυνται ἐν 
“ Κι Ν “ Ἁ “ ᾽ ΄- Ν 

τοῖς τραχέσιν, καὶ τὸ περὶ ψυχῆς δὲ θεῖν ἀφαιρεῖται τὴν 
αἴσθησιν τῶν δυσκόλων. 
π Ἔχουσαν δὲ τὴν κύνα ἢ καὶ ἄλλως κρατήσασαν 

τῷ δρόμῳ καταπηδήσαντα ἀπὸ τοῦ ἵππου καταψᾶν χρὴ 
3 “- Ν - Ν 3) 
ἐπευφημοῦντα καὶ τὴν κεφαλὴν φιλεῖν καὶ τὰ ὦτα ἀπο- 

᾽ὔ )» 53 53 Ἁ 53 5 

τείνειν καὶ ὀνομαστὶ ἐπιλέγειν, εὖγε ὦ ἵζιρρα, εὖγε ὦ 
ἐ “- ϑ (ὃ Ἁ ἴσα 7 εὐ 

Βοννα, καλῶς γε ὦ Ορμὴ, καὶ ὃ τιπερ ἄλλο ἑκάστῃ 
"7 ΡῚ Ἂ ἴων 3 ζω ἣν 5 7 

ὄνομα, αὐτὸ τοῦτο ἀνακαλοῦντα᾽ χαίρουσιν γὰρ ἐπαινού- 
ψ “- - 7, ς “- . Ἁ 5 δ 

2 μεναι, καθάπερ τῶν ἀνθρώπων οἱ γενναῖοι. ἢ δὲ, εἰ μὴ 
Δ 9 3. ἢ ᾽ 3 ΄ 

τύχοι ἀπηγορευκυϊα, πρόσεισιν ἐπιμειδιῶσα καὶ φιλοφρο- 
,ὔ τΝ ἈΝ, 9 ΄- Ν ΄ 

νουμένη. ἀγαθὸν δὲ ἐπὶ τούτῳ καὶ καλινδεῖσθαι τὴν κύνα, 
Ἷ Ἁ Ὡ ε ΄- ἴω Ν σ Ν 3 ΄ 

καθάπερ τοὺς ἵππους ὁρῶμεν" δῆλον γὰρ ὅτι μὴ ἀπηγο- 
Ν ως ’ “ Ν ΄ 7, 3 ΄σ 

ρευσεν ὑπὸ τοῦ δρόμου, καὶ ἅμα τὸν κάματον παύει αὐτῶν. 
“᾿ δ ἈΝ ἴε ἃ “- 9 “ ν 

19. Θηρῶσιν δὲ Κελτοὶ, ὅσοι μὲν πλουτοῦσιν αὐτῶν καὶ 
κ᾿ Ψ ΄ὕ ᾿ , ᾽ν . 

τρυφῶσιν, ἕωθεν ἐκπέμπουσιν ἐς τὰ χωρία τὰ ὕποπτα τοὺς 

17. 2. γὰρ ἤδη οὕτω γε κύνες---δια- 
φθείρονται] ἤδη πο σΟΠρΤυ ΕἸΠῈ 
Ῥυδθβθη διαφθείρονται. ΘΌΡΓΒ 14; 2, 
πολλαὶ ἤδη διώξασαι ἀνὰ κράτος ἀπε- 
πνίγησαν ὑπὸ τοῦ ἄσθματος" 20, 2, πολ- 
λοὶ ἤδη---ἀπώλοντο. ΒΟῊΝ, Διεφθά- 
ρησαν Ἠδγοθοσιιβ, ταὖ 25. 9 

4. οὐδ᾽ ἴσος ὁ ἀγὼν] Νυϊραΐατηῃ οὐ- 
δεὶς ὡς ἀγὼν τηδηϊΐθ8ῖ0 νι ]οϑύτῃ οοΥ- 
γοχι. 5ΟΌΗΝ. Μαϊϊπι ἁγών. 

διαρρίψας] Οοηξ. δα ς. τύ, 3. 
τοῦ πρόσω 1)6 πος αἸχΙ α Χοπο- 

ῬΠΟΠΙΙ5 ΔΗ ΔΒΙη 3,1, 5ΟΗΝ. 
ἐξηνέχθη τοῦ δρόμου] (ὐοηΐ, 86} 24: δ, 

ΌΙ τάθηι νου τι οϑύ 51π6 Δα 5 τοῦ 
δρόμου. ΘΟῊΝ. 

4. τὰ τραχέα] φελλεῶνας Π]Πτδύγαν! 
88 Χοπορῃοηίθαη ἀθ δἴεη. 5, 18. 
5ΟΗΝ. 

ὑπὸ δασύτητος] Αο]ΙδηιῖιΒ Ν. Α. 12, 
14: Πέφυκε γὰρ δασὺς τοὺς πόδας καὶ 
δὴ καὶ τῶν τραχέων ἀνέχεται. Ἦϊης 
ΑΥ6ΠΕΙ δἔϊδτη δασύποδα νοραγαηΐ 16ρο- 
τοῖα. 5ΌΗΝ. 

18, 1. αὐτὸ ρτῸ αὖ σοΥοχὶ κα ἽἼΠ68. 
Θθρηδηιϊ ν. Αὖ. 

10,1. τρυφῶσιν) Νεβοῖϊο αὐ4 ΠΙπ]οῚ 
παρθοὺ πᾶθς παρα ῖο, οὐ νοῦθοῦ πί 
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κατοπτεύσοντας, που τυγχάνει ἀναπαυόμενος λαγώς" καὶ 
ἐστιν ὁ ἀγγέλλων, εἰ τύχοι ὀφθεὶς, ἢ ὁπόσοι ἂν τύχωσιν. 
ἔπειτα ἀφικόμενοι μεθιᾶσιν τὰς κύνας, ἐξεγείραντες τὸ 
θηρίον" αὐτοὶ δὲ ἐφ᾽ ἵππων ἕπονται. 

20. Ὅσοις δὲ οὐκ εἰσὶν οἱ κατοπτεύσοντες, οἱ μὲν αὐτῶν 
πλείονας συνθήρους συνάγοντες ἐξίασιν ἐφ᾽ ἵππων, καὶ τὰ 
ὕποπτα ἐπερχόμενοι; ὅπου ἂν τύχῃ ἐξεγερθεὶς λαγὼς, 
μεθιᾶσιν. τὰς κύνας" ὅσοι δὲ ἔτι μᾶλλον αὐτουργοί εἰσιν 
κυνηγεσίων, πεζοὶ ἐξίασιν" εἷς δέ τις αὐτοῖς ἐφ᾽ ἵππου 
ἐφομαρτεῖ, καὶ οὗτος διώκειν τέτακται ἅμα ταῖς κυσίν. 
ἐκπεριίασιν δὲ ἐπὶ μετώπου ταχθέντες; ἔπειτα ἐπ᾿ εὐ- 
θείας προελθόντες, ὅσον ξύμμετρον διανύσαι, ἐπιστρέ- 
ψαντες αὖ ἀνακάμπτουσιν παρὰ τὰ αὐτὰ διὰ τῶν αὐτῶν, 
μηδὲν εἰς δύναμιν παραλείποντες, τῶν ὑπόπτων. Χρὴ δὲ, 
εἰ πλείους κύνας ἐπάγοιντο, μὴ εἰκῇ τεταγμένους ἰέναι" εἰ 
γάρ τοι ἐξεγερθείη τῆς εὐνῆς λαγὼς, οὐκ ἔστιν. ὅστις 
ἀπόσχοιτο μὴ οὐκ ἐφεῖναι τὴν ἑαυτοῦ κύνα, ὁ μὲν ἐπι- 
θυμίᾳ τοῦ θέουσαν ἰδεῖν τὴν αὑτοῦ ἕκαστος, ὁ δέ τις 
ἐκπλαγεὶς πρὸς τὴν βοὴν καὶ ἔκφρων γενόμενος, ἁλί- 
σκοιτό τε ἂν ἄνευ ἀγῶνος ὃ λαγὼς ὑπὸ θορυβούντων 
κυνῶν καὶ τοῦ θεάματος ὖ τίπερ ὄφελος, ἀπολλύοιτο. 
ἀλλ᾽ ἄρχοντα Χρὴ ἐπιτετάχθαι τῇ θήρᾳ, καὶ οὗτος συν- 
δυαζέτω τὰς κύνας, καὶ ταττέτω, ὡς, εἰ ταύτῃ πηδήσειεν, 

Ἰοσὰβ δὶῦὺ ἰπηίθρου. Ἦδθο ροβίαυσδπῃη 1186 : Ὅσοις δὲ οὐκ εἰσὶν οἱ κατοπτεύ- 
ΒΟΙΊΡΒΟΥΔΙ, αἀθηθο ἰγαρίαν! 6. 20, οἵ 
ΟὈβύαραϊ ἰδηΐατη πποιβαϊθ θα] ΟΥ̓ ΠῚ 
{1556 βοσουαϊαα αὖ 46 ὑτδηβροβῖΐο 
μος οδρίΐθ, 851 1ρ51 νἱατη δηϊτηδανοΥ- 
τογδηΐ, μ6 γΘ 0 αυϊάθιῃ Ἰθοΐουοβ δα- 
τη ποΥθηΐ. Δαϊρο θηϊη οἀραΐ ἤος 
ΠΌΙΠΘΓΟ ΤΡ; Ἰηδουιρύππι οὐ ροϑύ ἐδραυΐ 
14, (ο]]οοαύμιη βουϊθῃ οἱ ΟΥ̓] ΠΘΙὴ 
ἀοοίτιπαθ ὑπιθαθραΐ ; σαρυΐ νοῦ Ὠϊης 
Ἰοπρο τοιηούαπη 20, Βα υιῖο ΠδΥγδί]ο- 
ΘΠ 81101 ᾿ησορίδτιῃ τΤοροίθδί ; 8684 π6 
Ἰδ1ο χυϊάθηῃ βαϊζουτι5. (6 νἱ1ο 5π0- 
ΟἸυἶθδο νἱαθίασ. Νύηο Ὅθη6 ΟἸΏΠΙἃ 
οοσαῃΐ Ἰην!οθῖῃ οἱ, ᾿αηούδ ΠΔΥΡΘ ΟΊ ΘΙη. 
46 (ὑε]ίαγιια νϑηδίοηθ ΘΟΠ ΙΠπιδηΐ ; 
ἸΠΒΟΙΙΡΙΟΠ 68 δαύθιη οδρἸύ τη 18 ΤΠ Δ ΡῚ5 
Θὕϊατα Βα ΡΟΥ ΠῚ. διιοίουβ πηδηϊϑϑύσσῃ 
τηοηβίγαης. Ροβί τρυφῶσιν Ἰηδογίατη 
ΤῊ8]1πΔ οὕτως. Αα τηθιηθταιῃ {Ππα 
ἐκπέμπουσι τοὺς κατοπτεύσοντας Γ6- 
Βροπάᾶοι οαρι(15 ΒΘ θη 15. ΤηΘΙα ὈΓ ΠῚ 

σοντες. ὅ0ῊΝ, ΝΠ δχοίάϊββθθ, η6- 
αι ἐκπέμπουσιν 6586. ΟΠ τηπἰοίμ}" ἸΏ 
ἐκπέμποντες Οδίθησπηΐ αϊοοπαα δά 
ἌΕΙ. ἴΐο 

20,1. ὅπου ἂν τύχη] ιυϊσαίαπι ὅπως 
ΟΟΥΤΕΧΙ. 5ΟΌΗΝ, 

εἷς Ῥτο, εἰ ΜΠοτΒ. 
2. παρὰ τὰ αὐτὰ διὰ τῶν αὐτῶν] 

᾿πϑαάθιη νουρα 866 8110 βθῆϑα ἢαδἰθΐ 
ΧοΠΟΡΠΟΗ γεπαῖ, -- 25. ΘΙΙΝΕ 
Τα ἴπδηθ ἅμα. Οὐτη ἐπιστρέψαν- 
τὲς ΘΟΠΥΘΗΪ αυοὰ Ῥοϑῦμ] ἀνακάμπ- 
τουσιν ῬΊΟ ἅμα κάμπτουσιν. 

8. γενόμενος" ἁλίσκοιτό τε ἄνευ] Ρεη- 
ἀεπΐ νοῦ ἃ ἁλίσκοιτο--- ἀπολλύοιτο 8) 
εἰ γάρ τοι ἐξεγερθείη οἱ 58ε84ᾳᾳᾷᾳ. ῬΙδ6- 
ἰοτεα ἂν οχοϊαϊ. 5ΟΗΝ,. ΔΑααΙαΙ 
ϑηΐίθ ἄνευ. απ θορύβου τῶν κυνῶν 
ΘΟΟΥΤΘΧΙ θορυβούντων κυνῶν, αὖ 2, 4 
Εῤ μή τι ἄρα ὑπὸ θορυβούντων κυνῶν 
ἁλοίη. Ῥαβδίνυιτη οϑῦ 21, 2. 



ι9 
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Ν᾿ Ἂ ’ 2 Ν Χ 7 ἃ ᾿- κὺ 

σὺ καὶ σὺ ἐπιλύειν᾽ ἄλλος δὲ μὴ λυέτω᾽ εἰ δὲ ταύτῃ, αὖ 
Ὰ ῇ ΄ Ν , ἣν 7 

σὺ καὶ συ᾽ οἱ δὲ ἐμπεδουντων τὸ ταχθέν. 
΄- - Ἁ Ν. εν 5 ’ ΄σ-΄ 9 

21. Θηρώσιν δε Κελτοὶ καὶ ἀναμιγνυοντες τοῖς ἰχνευ- 
- Ν Χ ΄ δ ᾽ὔ 9 Α 

ταῖς κυσὶν τὰς ὠκείας" καὶ οἱ μὲν μαστεύουσιν, αὐτοὶ δὲ 
7 ᾿ “ 32, ἃ ͵ Χ ΕῚ Ν᾿, 

διίστανται, μετὰ χεῖρας ἄγοντες τὰς κυνᾶας τας ἀγαθᾶς, 
- ’ ἂν ΄ς ἂᾶ- "ἢ ΄-. Ἃ 7 

οὗπερ μαλιστα εἰκὸς τὸν λαγῶ ἀπευθῦναι τὸν δρόμον, 
“ 7, ΄- “ “ 27 τΝ Ἂς 9 

ὥστε ἐφιέναι τῶν κυνῶν, ὅπως ἂν τῷ προχωρῇ. καὶ εἰσὶν 
[ὦ ετἷ “ ς 7 

αἱ κύνες αὗται ὃ τιπερ αἱ ἄρκυς τῷ Ξενοφῶντι, ἐκείνῳ" 
ΟΣ ὦ ΄, σὰ ,ὔ 

ἀλλ᾽ ἀτακτοί τε οὕτως γίγνονται οἱ δπῖμον καὶ ὁ λαγὼῶς, εἰ 
Ν ΄ Ξ Χ ὃ 7 Ν Χ ς Ἂν. ΄-“ ΄ “κι 

καὶ πανυ ἀγαθὸς ὧν τύχοι, τὸ πολυ ὑπὸ τῆς κλαγγῆς τῶν 
κυνῶν ἐκπλήττεται; καὶ εἰ μὴ πρὸ πολλοῦ τύχοι προπηδή- 

σας, ὡς καταστῆναι αὐτῷ τὴν γνώμην, ἁλίσκεται εὐμαρῶς, 
ἔκῴρων γενόμενος. χρὴ οὖν ὅστις ἐπιλῦσαι κύνα ἀγαθὸς, 

Χ » Ἢ 3 7 Ἁ ει ἤ4 3 “ 

μὴ ἐφιέναι ἔτι θορυβουμένῳ, ἀλλὰ ἐάσαντα ἐξελιχθῆναι 
᾿ ε Χ Χ 7 Ψ Ξ χ 7 

τοὺς ἐλιγμοὺς τοὺς πρώτους οὕτω μεθεῖναι τὴν κύνα, εἰ 
Ν ΄σ Ἷ Χ 7 

μὴ διαφθεῖραι θέλει την θέαν. 
Τ - δ 3 , δ , ;3 ΞΕ Ξ 3 δ Χ 

22. Νεογνῷ δὲ ἐπίλύειν μὴ θέμις ἔστω ἀλλα χρὴ 
“- 5 » » ᾿ - - 

πειθομένους τῷ ἐμῷ ὁμωνύμῳ, ἀφιεναι τούτους τῇ θεῳ. 
» 3 κεὶ ΓΕ 

ὥστε καὶ τὰς ἰχνευουσας, εἰ οἷον τε, πειρατέον ἀνακαλεῖν" 
Ν λ Ξ- “ τ -: ΄σ΄ ε Ν - 

κακαὶ δὲ ἀνακληθῆναι αὗται καὶ δυσπειθεῖς ὑπὸ λιμοῦ, 
: ὰς ἢ Ἄ ᾿ “ Ν ε ,ὔ “ “ 

δειναὶ δὲ καὶ καταφαγεῖν τὸν ἁλοντα παντελῶς" ὥστε 
᾿ς Ἃ , 7 » τ 2 ΄ 

μόλις ἂν ξύλῳ παίων ἀπαλλαάξειας αὐτάς. 
Ν λ Ὑ,΄ ᾽ὔ 57 ὔ ἊΝ 

23. Χρὴ δὲ ἔλαφον ἢ τι ἄλλο ἐς μέγεθος προῆκον 
, ᾽ὔ Ἂ ΄ ΄σ ,ὕ ἣΝ 7ὔ ἈΝ 

τοσονδὲ τόνδε τὸν τρόπον θηρᾶν, ἐφιέντα τὰς κύνας τας 
“ 7 δ ᾿ς ,, Ἀ ΄ Χ Ἀ 

γενναίας" μέγα τε γὰρ τὸ θηρίον, καὶ θεῖ ἐπὶ πολύ, καὶ 
“ ᾽ Ἁ ε 7 » ἿΝ 

διαγωνίσασθαι οὐκ ἀσῴφαλες, καὶ ὁ κίνδυνος οὐ σμικρὸς 
΄’, 3 Χ 7 “ “ Ν Χ ᾽ ’ὔ 

κύνα ἀγαθὴν ἐλάφου ἕνεκα διαφθαρῆναι. ἀλλὰ τας ἐλα- 
» Ν ,ὔ »,Κ : Ὰ ΄σ ἈΝ ,ὔ 

ῴους, ἐνθα τὰ πεδία εὐήλατα, ἐν μὲν Μυσοῖς καὶ ἐν Ἰἐταὶς 
ἐν 9 7 Ν 3 ΧΝ Χ 3 7 5» 9 Ὡ ἔς 

καὶ ἐν Σκυθίᾳ καὶ ἀνὰ τὴν ᾿Ιλλυρίδα, ἀφ᾽ ἵππων τῶν 
- Ἕ 9 -- 7 ᾿ 5 τι Ἀ 3 ΄, 

Σκυθικῶν καὶ Ἰλλυριῶν διώκουσιν᾽ αὐτοὶ γὰρ ἐλαυ- 
Ἁ Ἁ “- 7 5» δ ἍΑ ΄ 

νεσθαι μὲν τὰ πρῶτα οὐκ ἀγαθοί ἀλλὰ κἂν πανυ 
“4 3 ἣν 7 ω ΄- ἋΟ 

καταφρονήσειας ἰδὼν παραβάλλοντας ἵππῳ Θετταλῷ ἢ 

21,1. οὗπερ] ΘΟΙΙΒΟΠαΊΠῚ ΒΌΒΡΙΟΟΥ 23,1. πρὸς τοσόνδε] (ΟΠ) ΟἰΘΌδτη 
οἷπερ. ΟΗΝ. προῆκον. 5ΌΗΝ, Μοϊεβίυτη τοσόνδε. 

3. ἐπιλῦσαι---ἀγαθὸς Ῥεγιξαβ. [6π1- 2. αὐτοὶ γὰρ] ΜΊΠΙ οὗτοι 5εΓ106η- 
ῬΟΥΙΙΒ. ΤΌ] 6615 αἸτηἸ 6 πα πι8 εὖ ἸΘροῦ ἄππὶ νἱἀοθαῖαν. ΒΟΉΝ. 
᾿Ἰτητηϊοπατβ εδύ. 5ΟΗΝ, ᾿Αγαθὸς παραβάλλοντας ΝΙΊΒῚ Τογίθ ϑισπῆσοί 
5165. 24; 2. σϑα Πὶς ἐπιλύει---ἀγαθὴν νογθττη {πχία δαπίθβ νὰ] ΘαΡΓΘΠΐ68, 
Ἠτοῃ. ἔτι 146Π|, τι σοά. Θαθ! θη παραβαλλομένους νΕ] καὶ πα- 

ΣΕ Ἐς ποτε τις Χεη. 5, 14. ραβαλὼν βου! θοπάτια οθρηβοο, ΘΟΌΗΝ. 



2380 ΑΒΒΙΑΝΌΝ ΒΕ ΝΕΝΑΤΙΟΝΕῈΙ͂ 

(ΟΣ ἘΝ 7 ᾽ὔ ἃ 

Σικελῷ ἢ ἱϊελοποννησίῳ' διαπονούμενοι δὲ ἐπίπαν ἀντέ- 
Ἂς υ ᾿Ὰ “ Χ ἈἉ Χ ΄- 

3 χουσιν. καὶ τότε ἂν ἴδοις τὸν μὲν ὠκὺν ἐκεῖνον ἵππον 
Ν ὔὕ κ 7 κ ᾿ κ 

καὶ μέγαν καὶ σοβαρὸν ἀπαγορεύοντα, τὸν δὲ λεπτὸν καὶ 
7 σι δ 7, “4 

ψωραλέον πρῶτα μέν παραμείβοντα, ἔπειτα ἀπολείποντα, 
32) 7 Ν Ἁ “ , 

4ἐπειταὰ ἀπελαύνοντα τὸ θηρίον. ὃ δὲ ἐς τοσοῦτον ἀρα 
3 ’ὔ’ » σι ἃ 7 ᾽ὔ 

ἀντέχει, ἐστε ἀπαγορεῦσαι τὴν ἐλαφον᾽ ἀπαγορεύσασα 
δ “ Ν Ψἷ δ 3, ,ὔ 

δὲ καὶ χανοῦσα ὑπὸ ἀπορίας ἵσταται" καὶ ἔξεστιν ἤδη, 
5 δ 7 ΕῚ 7 3 7 ε 7 9 Ἂ 

εἰ μεν βούλοιο, ἀκοντίσαι ἐγγυθεν ὡς πεπεδημένην" εἰ δὲ 
θέλ Ν ζώ β ΄ β λό 2) 

ἐθέλοις, καὶ ζώσῃ βρόχον περιβαλόντα ἄγειν. “" 
Ὁ Π5. Ὁ “- κι ἃ 

24. Ἐν δὲ Λιβύῃ αφ᾽ ἵππων τῶν Λιβυκῶν, οἱ δὴ 
΄, - Ε . ε ͵ 

Νομάδες καλοῦνται, οἵ τε ἄνδρες αὐτοὶ καὶ οἱ ἵπποι, 
Ν ,ὔ ΄“ γ) δὰ ͵ ’ « “- Ἂ 

ἀπὸ τούτων τῶν ἵππων, μὴ ὅτι ἐλαφοὺυς αἱροῦσιν ἢ 
΄ ἢ π Ν δ 5. Ν ΝΡ: πεν σσο 5.Χ 

δορκάδας" ταῦτα μὲν γὰρ οὐδὲ διὰ πολλοῦ ἀγῶνος οὐδὲ 
5 Ἀττι “ ς σον ὦ « ’ 5 ΝΥ Ν 

ἀγαθοὶ ἵπποι δοκοῦσιν οἱ τοιοῦτον τι ἑλόντες ἀλλα καὶ 
ὧν 27 Ν Ἷ ἃ Χ ᾽ὔ ’ὔ ’ὔ 

τοὺς ὄνους τοὺς ἀγρίους, οἱ δὴ ὠκύτητι διαφέροντές εἰσιν, 
: ΄“- 7 ’ ᾽ “ “ 

2 καὶ τῷ ἐπὶ μήκιστον ἀντέχειν θέοντες. ὁπότε γοῦν ἐπὶ 
᾽ὔ ,ὔὕ 3) “ ΄ “ ,ὔ γ 

μέγαν βασιλέα ἤλαυνον οἱ ἅμα ἵυρῳ τῷ Δαρείου ᾿ Βλλη- 
ς “- ΄, ,ὕ ΡΝ - 

νες, οἷς καὶ Ξενοφῶν συνεστράτευσεν, λέγει Ξενοφῶν, οὗ 
τὰ πεδία τὰ ᾿Δραβίων. ἐξήνυον, ἀγέλας προφαίνεσθαι τῶν 
ὄνων τῶν ἀγρίων, καὶ ὑπὸ ἑνὸς μὲν ἱππέως μήποτε ἁλῶναι 
ὄνον ἄγριον" διισταμένους δὲ ἄλλους ἐπ᾽ ἄλλοις ἐλαύνειν" 

δὰ Ν ω 7 “- 5) » 

τοὺς δὲ πολλοῖς ἀντισχόντας τελευτῶντας ἤδη ἀπαγο- 
, εἰ ἍΝ ΄, Ο 7, , - Ψ 

ρεύειν ὑπὸ καμάτου" οὕτως ρα καὶ ἵζύρῳ τῷ μεγάλου 
Ἁ ’ ζ Ἂ Ζ - ΕΣ 

μὲν βασιλέως παιδὶ, μεγάλου δὲ βασιλέως ἀδελῴῷ, οὐκ 
3 ν 7΄ὕ Ψ 3 , Χ ε 3 ἔξ: 

8 ἀγαθοὶ διώκειν ἵπποι ἦσαν. Λιβύων δὲ παῖδες, οκταετεῖς 
357) ἃ ἴω Ἀ 3 ΄“ 7 3 - 

ἐστιν οἱ αὐτῶν, οἱ δὲ οὐ πολλῷ πρεσβύτεροι, ἐπὶ γυμνῶν 
ΩΣ ῳ 9 ’ Ε ’ 3.9 3 -“ Ψ 

τῶν ἵππων ἐλαύνουσιν, ῥάβδῳ χρώμενοι ἐπ᾿ αὐτοῖς ὅσα 
ΜΝ 3 “- 3, “- ΄“- 

Βλληνες χαλινῷ, καὶ ἐς τοσοῦτον ἄρα ἐφομαρτοῦσιν τοῖς 
57 “- :) “ , ΄ 

ὄνοις τοῖς ἀγρίοις, ἔστε τελευτῶντες βρόχον περιβαλοντες 

23, 2. ἀπελαύνοντα] 41 ΟΘ]ΘΙῚΒ 
5115 ΠΟ δβϑῦ ἴῃ ἔπρδπα!β ΓΘΥ]Β, 5686 
ῬοΟΐΠα5 ἴῃ ἈΒΒΘα ΘΠ 615 Δάθοατ6 ἀρσοτα- 
αἸθμα15. Θὕδτο ἐπελαύνοντα ΒΟΥ ΘΗ- 
ααπῃ οοηβθο. 5ΟΗΝ, 

4. χανοῦσα] ϑυῦΠΩΙ οογοθ. αἵ 
ΒΡδυΐο οσὔβ δῃηῃθίδηβ. ὅΟΓΗΝ. 

24,1. ἵππων τῶν Λιβυκῶν] ΓΑΡγΟΟ5 
ΕΠ] 05 59 Ό508 δ σΘΙΘΥΓΙΠΊΟΒ. ΤΠΘΙη0- 
ταῦ ΔοΙαπα5 Ν. Α. 9, 2. ΒΟΉΝ. 

ἵπποι Ὁ10 ἱππικοὶ ΜΏ]Π]ΕΥΤΙΒ. 
πολλοῦ ἀγῶνος] [πίρ]]Πσο αἱροῦσιν. 

5ΌΗΝ, 

2. πολλοῖς ἀντισχόντας] δ᾽ αἱραίατα 
πολλοὺς ἀντισχόντας ΘΧ ἴοοο Χεπο- 
ῬΠοΟμἕΙΒ Απαῦ. 1, 5. 25 ΟΟΥΤΘΧΙ ἢ 8Π- 
Ὠοίϑιοηθ δα ᾿ἰϑίπια ἰοοῦα. ΒΟῊΝ, 
Πολλοῖς 60. ΡΓ. 

3. ῥάβδῳ] Νεηγδβιδηὰβ ἀθ6 Ν᾽ οηδί. 
ΕΓΒ 250 5664. ΕαοΒ Μδοτγιιβιοβ. οἱ 
Μίαζαςαϑ ἀββουῖθθηβ: Ναηι ἤθοίὶ ξαοὶὲς 
--ραγοέ ἴη, οὐδεγιίμη, ἰθμέαθ πιοάοτα- 
Ἡμη.6 υἱγγαο---ϑιηΐ υϑγόθγα ἤγθηὶ οἵ 
σείοετα. ΒΟῊΝ. 

ἔστε---περιβαλόντες Ἐ ΕΥΟΠοταΒ. (06. 
ὥστε---περιβάλλοντες. 



ΘΟἈΡ χαν Ἐν. 4281 

΄ 7 27 3 ΄ τ «ς ᾿Ὶ -“ἤ «ε ,ὔ “ 

«τῷ θηρίῳ ἀγουσιν αὐτον᾽ ὁ δὲ ἔπεται ἡττημένος. οὕτω 
“- τ ’ὔ Ὁ ΄ 

τοι θηρῶσιν ὅσοις κύνες τε ἀγαθαὶ καὶ ἵπποι, οὐ πάγαις, 
Ἂ ᾿ς ς εςς Δ , Ν ε - ͵ 

οὐδὲ ἄρκυσιν οὐδὲ βρόχοις οὐδὲ ἁπλῶς δόλοις καὶ σοφί- 
5» ζω Ν “ » Ν 5 “- 3 Ψ 

σμασιν ἐξαπατῶντες τὰ θηρία, ἀλλὰ ἐκ τοῦ εὐθέος δια- 
, 32) Ἁ 7 ΄ 5 7ὔ 

5 γωνιζόμενοι. καὶ ἔστιν τὰ θεάματα, ἐμοὶ δοκεῖν, οὐδέν τι 
3 7 7 » Ἁ Χ δ ,ὔ “Δὃ ΄ 

εκείνοις παραπλήσια, ἀλλὰ τὰ μὲν λῃστείᾳ ἢ Κλοπῇ 
32 Ἁ Ἁ 7 “ ΡῚ Ν 7 7 

ἔοικεν, τὰ δε πολέμῳ τῷ ἀνά κράτος διαπολεμουμένῳ 
καὶ οἱ μὲν ὡς πειραταὶ λαθρᾳ ἐπιπλέοντες προσφέρονται 

Ἃ Ἁ “ - Ν »: : 9 “ 7 5 ’ὔ 

πρὸς τὰ θηρία' οἱ δὲ, καθάπερ ᾿Αθηναῖοι Μηδων ἐκρά- 
Ἂ Ν; 3 , “Χ ἈΝ “-“ Ν 

τησαν ναυμαχίᾳ περὶ Ἀρτεμίσιον ἢ περὶ Σαλαμῖνα καὶ 
Ψυττάλειαν ἢ αὖθις περὶ ἵζυπρον, οὕτω δὲ καὶ οὗτοι τῶν 

7 ᾽ ΄ σ΄. “ 

θηρίων ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς κρατοῦσιν. 
δ ε 7 3 Ἂ ω 7 ᾿ ᾿ “ 

25. Κυνὸς ἡλικία ἐς τὸ θεῖν, θήλειαν “μὲν μετὰ μῆνα 
ἑνδέκατον ἐξάγειν ἐ ἐπὶ θήραν, πρόσθεν δὲ ἔτι ἀπὸ δεκάτου 
μηνὸς, εἰ εὐπαγὴς τύχοι καὶ μὴ ὑγρομελὴς, λαγῶ ἀπὸ 

χειρὸς ἀφιέναι ἐν χωρίῳ περιφανεῖ, καὶ τὴν μὲν ἐγγύθεν 
» 7 ΄“ “ ε , 327) » Χ 5 , 

ἐφιέναι τῷ λαγῷ, ὡς τὴν τε οψιν αὑτὴν ἐμπίμπλασθαι 
Ν 5 « σ΄ ΡῚ 4 ͵] 5 ΄σ- ΄- ΄΄ 

2 καὶ ἐγγὺς ὁρῶσαν μετ᾽ ἐλπίδος ἀγαθῆς πονεῖν. κύνα δὲ 
2, Ἷ 3 "4 [τὰ « ἘΞΞ ΘΝ Χ 

ἄλλην γενναίαν ἐφιέναι ὕστερον, ὡς μὴ ἐπὶ πολυ κακοπα- 
“ Χ Υ͂ Ἁ ΄“- «ε Ἂς ’ὔ « Ἁ 

θῆσαι τὴν σκύλακα μὴδε ἀπαγορεῦσαι ὑπὸ καματου᾽ ἢ δε 
Ν Ν Σ “-“ ΟῚ ͵ Ν, “ Ἁ ΄“ 

θαμινα καὶ εὐμαρῶς ἐξελίσσουσα τὸν λαγῶ παραδώσει τῇ 
σκύλακι: ἑλοῦσαν δὲ ἐᾶν σπαράξαι τοῖς ὀδοῦσιν, ἔστε 

“Ὁ ᾿ Ἁ Ἂν 2) , 2) “ 

3 κατακανεῖν. ἐπειδὰν δὲ ἐξάγεσθαι ἤδη ὥραν ἔχῃ; πρῶτα 

βρόχον] ἈοἸίαηὰβ Ν,. Α. 14, το: 
ὕονοι δὲ Μαυρούσιοι ὦκιστοι δραμεῖν 
παρά γε τὴν πρώτην ὁρμήν εἰσιν ὀξύ- 
τατοι---ταχέως δὲ κάμνουσι καὶ αὐτοῖς 
οἱ πόδες ἀπαγορεύουσι. ---τῶν μὲν οὖν 

ἵππων ἀποπηδήσαντες εἶτα μέντοι ἜΡΕβΟ- 

βάλλουσιν αὐτοῖς βρόχους περὶ τὴν 
δέρην. καὶ τῷ ἐπ προσαρτήσας ἕκα- 

στος ἄγει. Ξ0Η 
Ξ- ΤΟΣ ΒΗΝΝ βουῖρϑὶ ΡΙῸ Ψυττα- 

λίαν. 
25.1. Κυνὸς ἡλικία ἐς τὸ θεῖν] δες 

γαῦθᾶ τη] ἃ (ΓΔ Ιητηδί]ο0 8] 1ητιο ῥτο- 
θεία οὖ 'ἴπ τπδυρὶπθ ΟἸΐτη δρροβιία 
ἔαϊββα υἱθθηΐασ. Νδο δῃϊπ ὈΘΠΘ 
αταθοα βαπί, ποθ οτπΔ το]]απἃ 
ογαΐΐοπθ Ὀθη6 οοοαηῖ. ΒΟῊΝ, 81 
βΒαηΐῷ ΑΥΤΙΔΗΙ, ἐγαβίσα ἰθηϊαηΐτιτ, 4086 
ΟΡίϊτηβ βαπί ἄταθοα. Ν,. 5. 0 οἵ δῃ- 
πον πὲ Ὁ: Τὸ. 1, οἱ Χεπ. ΠΕΡ. ὕ. 1, 8. 
ΕἸΠπΗ 0]. 1. ᾿. 229, 17: Ἢ δὲ δίκη, 

ἀμφορέα τις παξαχεῖ τῆς τοῦ παιδὸς κε- 
φαλῆς. ΔεΙδη. Ν. Α. 3,18: Τῆς δια- 
φθορᾶς ὁ τρόπος, ὁ γευσάμενος ᾧδησεν. 

ἑνδέκατον] ΧΘΠΟΡΗ. γι 6, τὰς μὲν 
θηλείας ὀκταμήνους, τοὺς δὲ ἄρρενας 
δεκαμήνους. ΒΟΗΝ. 

λαγὼ ἀπὸ) ΝεΠΊΘΒΊΆ 118 νΕΥΒὰ το : 
Ηὶς ἱερογϑην ργαθηιἐξο πλαπ ποη, υἷγι- 
δω5 αδῃηιὴδ Ἴ6Ὸ τι γϑιι5 ΟἸγέμἐ6 ῬαΥΘΉΣ, 
866 ἑατάα ἐγαποηπέοηιν πιοηιῦγα. ΒΟῊΝ, 

μετ᾽ ἐλπίδος] Οὐοπίτγα Χεπορῆ. Ἵ: Ὁ. 
ἐὰν δὲ αἰσχίους ὦσι πρὸς τὸν δρόμον 
(οαἴα}1), οὐδὲν κωλύει ἱέναι" εὐθὺς γὰρ 
δὴ ἀνέλπιστοι οὖσαι τοῦ ἑλεῖν, οὐ πεί- 
σονται τοῦτο. ΒΟῊΝ, 06 πονεῖν ν. 
84 Χεη. Εᾳ. 7, 7 

2 Ἢ ὧδ θαμινὰ) ἐξελίττουσα σορυ]ᾶ 
ΠΟ ΟΠ τὸν λαγὼ, 564 σπΠὶ της] θεοῖο 
τὰ ἴχνη. Ν. δα Χεη. ό,τ5. ΞΟΗΝ. 

κατακανεῖν Χοπορμοπ 7: 9: 4] 

Ὦδδς ῥϑῖ]ο αἰϊίευ ἐγααιΐ, ἴἴὰ : ἁλισκο- 



φδϑῷ ΑΒΒΙΑΝΌΚΝ ΡῈ νΕΝΑΤΊΤΊΟΝΕΗ 

Χ δ ἐ Ν᾿ ᾽ὔ ΦΨ ΄σ- ΟῚ ΄- 3 Χ Ἁ 

μὲν τὰς ὁδοὺς βαδίζειν, ὅσαι τραχεῖαι αὐτῶν: ἀγαθὸν γὰρ 
ἣΝ - ᾽ὔ Χ - Χ “ ζω 2 

4 τὸ μελέτημα ἐς τὸ πῆξαι τοὺς πόδας ταῖς κυσίν. ἐπειτα 
γ δ ΜΨ ον 9 “- 

ἵστασθαι τὸν ἔχοντα αὐτὰς ἐν χωρίῳ περιφανεῖ καὶ ὑπερ- 
δεξίῳ, καὶ ᾿φθάσαντι μὲν τῷ ̓ “λαγῷ καὶ προλαβόντι οὐχ 

ὁρῶσαν μὴ ἐφιέναι" τοῦτο γάρ τοι περὶ τῶν εἰς ἰχνείαν 
5 ἀσκουμένων͵ κυνῶν παραινεῖ ὁ Κ᾿Ξενοφῶν ἐκεῖνος. κύνα δὲ 
ὠκεῖαν εἰ μὴ ὁρῶσαν ἐπιλύσειας, πλάζέται καὶ σκιρτᾷ καὶ 
Ψ, , ἊΝ 9 5 Ν ,ὔ : 5) : 

6 ἐκῴρων γίγνεται καὶ ἀνασοβεῖται. καὶ τοίνυν εἰ ποτε δια- 
[) Χ ΄σ 5}. ε Χ 5 ’ 32 

φύγοι αὐτὴν τελεωθεῖσαν ἤδὴ ὃ λαγῶς, οὐκ ἀτρέμα ἔγχει 
Χ ΣῸΝ Χ χ ’ ὡ 3 

ἑαυτὴν, οὐδὲ ἐπὶ τὸν κυναγωγὸν ἐπάνεισιν, οὐδὲ ἀνακα- 
“ ε ’ὔ 3 Ε] «ε Νὰ 7 - “- 3. ΣῊΝ, Ν 

λοῦντος ὑπακούει, ἀλλ᾽ ὑπὸ μελέτης τοῦ θεῖν ἐπὶ μηδενὶ 

εἰκῇ πλάζεται καὶ μαινομένῃ ἔοικεν. ἀλλὰ ἵστασθαι μὲ 
7 Χ 1 57 τὰ ἢ " “ 7 ": Υ ,ὔ μ Ἶ 

α τὴν λ ν ν ἢ λεκ- τοῦ τοῦ τον Οὔτ τ ον οὐ τ λῷ ὅττι ἤδη μοι λε κ' 
ται, κρυπτόμενον οὗ μάλιστα τεκμήραιτο ἂν τις ὁτι πονου- 

8 μενος ὁ λαγὼς ὑποκάμψας ἥξει. ἰδόντα δὲ διαπεπονημέ- 
νον ἐγγύθεν ἐφιέναι μὴ κατὰ στόμα μηδὲ ἐκ τοῦ ἐναντίου: 
ἡ μὲν γὰρ κύων ἐξορμήσασα εὐθὺ ἐξενεχθήσεται, ὁ ὁ δὲ λαγὼς 
ἐξελίξας εὐμαρῶς παραμείψει" τὴν δὲ πολὺ ἀπολειῴθηναι 
ἀνάγκη καὶ χαλεπῶς ὑποκάμψαι,; καθάπερ αἱ τριήρεις 
εὐθυπλοοῦσαι οὐκ εὐμαρῶς ἐπικάμπτουσιν, εἰ μὴ ἀνεθείη 

οτὸ πολὺ τῆς εἰρεσίας αὐταῖς, πρὶν ἐπιστρέφεσθαι: ἀλλὰ 
72 ΄ι Ν Ἁ σι 7 Α 

ἐάσαντα παραμείψαι τὸν λαγὼν ἐκ τοῦ τ θυ τον χρῆ 
ἐφεῖναι" ἁλόντος δέ, ἐφομαρτείτω τις σπουδῇ, πρὶν ἐμφο- 
ρηθῆναι τοῦ αἵματος τὰς κύνας" οὐκ ἐπειδὴ τὰ ̓'κρέα ἄρα 
περὶ πολλοῦ ποιητέον ἀνδρὶ ἐς κάλλος κυνηγετοῦντι, ἀλλ᾽. 
[σὰ Ν ι Ν » “- 3 ,ὔ ᾿ 

ὅτι πονηρὸν μάθημα κυνὶ γενναίᾳ λαγωοῦ ἐσθιειν 

μένου δὲ τοῦ λαγῶ, διδόναι αὐταῖς 
ἀναρρηγνύναι. ΒΟΌΗΝ,. 

9)» 2) τραχεῖαι] ,ΧΘπορμοης 4. το: 
Ἔστι δὲ ἀγαθὸν ἄγειν τὰς κύνας εἰς 
τὰ τραχέα᾽ καὶ γὰρ εὔποδες γίγνονται. 
5ΟΗΝ. 

4. οὐχ ὁρῶσαν---ἐκεῖνος [Ποῦ 1116 
ΟΔΡ. 7, 7: ᾿Εὰν μὲν καλαὶ ὦσι πρὸς 
τὸν δρόμον τὰ εἴδη, μ μὴ ἀνιέναι εὐθύς" 
ἐπειδὰν δὲ προλάβῃ ὁ ὁ λαγὼς τῷ δρόμῳ, 
ὥστε μὴ ἐφορᾶν ἔτι αὐτὸν, τὰς σκύλα- 
κας ἱέναι" ἐὰν ,γὰρ ὁμόθεν καλὰς τὰ 
εἴδη οὔσας καὶ εὐψύχους πρὸς τὸν δρό- 
μον ἐπιλύῃ, ὁρῶσαι τὸν λαγὼ, ἐντει- 
νόμεναι ῥήγνυνται. δρτοῦαῦ ἸρΊτυΥ 
ΧοΠΟΡρΠΟΙ 5 ρυδθοθρύπμῃ, οὖ βύβο τη 
αὐουτηθηΐα οαϊ. ΞΌΗΝ, 

Ν 
Και 

5. ἔκφρων] Ινοῖβο βθηϑὰ αἰχιΐ 
ΧΡΠΟΡΠΟΗ ΟΔΡ. 5» 1ύ. 

7. ὁποῖον) Νιειὴηρβ περιφανεῖ. [ποϊ- 
ΙΓ πῆς ρῥγδθοθρύπτη ΧοπορΠποπίθο 
σΟΠΕΓΔΥ ΤΩ ΘΧΡΙΙοατο. ΒΟΉΝ, 

ὑποκάμψας) {0π{|1 νοῦῦο Χοηο- 
ῬΏοΟη 5, τό, οὖ ποβύθι:' ἴπὸχ 8. ὃ, 
ἋΌῚ νατῖαΐ βιρῃ ΠΟΘ. ΟΠΘ μη. ΘΠ 61 
Το αθηβ νου] ἐπικάμπτουσι. ΒΟΉΝ. 

8. ἐγγύθεν] Χοπορδοη 7, ὃ, ὁμόθεν 
ἐπιλύειν αἰχιύ. ΗΝ, 

εὐθὺ] Ἰλοοΐα νῖ8 ρευρὶζ, αὖ Βδαῦθη8 
εὐθυπλοοῦσαι τηοηῃϑίγαϊ, οὖ σΟΠ ΓΑΙ ΠῚ 
ἐκ τοῦ πλαγίου ἐφεῖναι. ΒΟΉΝ. 

ἐξενεχθήσεται] ϑΌρΤα τῆ: 3 

ἐξηνέχθη τοῦ δρόμου. ΒΟῊΝ, 
9. λαγωοῦ) Θαϊάηϊ λαγῷ αἰχι ἢ ΔΑΠ 

3, ὅσον 
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3; Ν 7, Τὶς. ΖΑ » Ν “ ΄ 

ἤδὴ πολλαὶ κύνες οὕτω διεφθάρησαν, ἐπεὶ μακρῷ δρόμῳ 
3 ΡῚ 3 σ΄ 

ἀσθμαίνουσαι ἐνεπλήσθησαν, ἔπειτα πνιγεῖσαι 
λοντο. 

7 Ν Ν 7 ΄ὰ 7 [ 9 ᾽7ὕ 

“6. ΓΑρρενα δὲ μὴ πρόσθεν ἢ διέτη γενόμενον ἐξάγειν 
» 7 Χ ΄ σ΄ “ 2 7 

ἐπὶ θηραν᾽ πολὺ γάρ τοι ὕστερον τοῖς ἄρρεσιν πήγνυται 
Ν 7 ΝῊ τὸ 7 3 Χ » Ν ἢ δα 

2τὰ μέλη. καὶ ὁ κίνδυνος οὐ σμικρος, ἀλλὰ πολλοὶ ἡδὴη. 
΄“- ’ὔ ΧΝ χ 4 ’ἤ 

πρὶν τελεωθῆναι, ἀγωνισάμενοι πρὸ ὥρας ἀπώλοντο, καὶ 
΄ Ν “ 7 Ν ἃ ἽΝ - 

μάλιστα δὴ ὅσοι γενναιοτατοι᾿ ὑπὸ γὰρ μένους τοσοῦτον 
“ ᾽7 ᾽ὔ Ν Χ 27 ε Ἄ 

8 ὅσον δύνανται θέουσιν. τὰ δὲ ἀλλα ὡσαύτως παραφυ- 
΄ ͵ἷ ΄- 7, 327 , σ 

λάττειν, ὅσα ἐπὶ ταῖς θηλείαις ἤδη μοι λέλεκται ὅπως 
: 7 ΄ὔ Ν Ν ὍΝ 3 7 3 Χ π - 

“πρακτέον. φυλαττειν δὲ καὶ ἀπὸ ὀχείας ἐντὸς τῆσδε τῆς 
ε 7 7 Ἧ «ε 7 ΕῚ “- 7 ΕῚ ΝΕ τ 

ἡλικίας" οὔτε γὰρ ἢ γονὴ πω αὑτοῖς πέπηγεν, ἀλλὰ ἐστιν 
5 -“7 Χ Ν Ἀ 3 ὧς ᾽ὕ ς ἐξ. 7 

ἐξίτηλος τὸ πολὺ καὶ ἀμαυρὰ, καθάπερ ἡ τῶν παίδων" 
» Ν Ἁ 7 ΄ ε ΕΣ ᾽, 

αὐτοὶ δὲ διαφθείρονται πάμπαν, ὡς μηδὲν ἔτι πραττοντὰ 
Ὰ “- Χ - 

ὕστερον ὀρθῶσαι τὴν ἁμαρτίαν'᾽ 

3 7 

ΟαἸτγῶ - 

Χ 

ἀλλ᾽ ἀπὸ 
ἔς φί σθ 5 “ Ἃὃ 2) “ ξ ΝΑ 

ἐτοὺς ἐφίεσθαι ἐν ὥρᾳ ἂν εἴη τῇ ξυμμέτρῳ. 
«ς 27. Ἐφιέσθωσαν δὲ ὠδε: φυλάξαι χρὴ τὴν κύνα, 

ἐπειδὰν ἀποκαθαρθῇ ἀπὸ τοῦ αἵματος" πρόσθεν δὲ εἰ 
παραλάβοιεν τὴν γονὴν, τὸ πολὺ οὐ κρατοῦσιν, ἀλλὰ 
ΑἹ 7ὔ ΄ Ν, ΄-“ .“ Ἃ ΄ 72 

ἐκκλύυζται ὑπὸ τοῦ αἵματος, καθάπερ ταῖς γυναιξίν. 
Ἁ Ἂ - ΄- 

2 προσέχειν δὲ τὸν νοῦν ἐνταῦθα: βραχὺς γὰρ Χρόνος 
διαγίγνεται, ἐν ᾧ οὐκέτι μὲν φέρεται αὐτῇ τὸ αἷμα, ἔτι 
δὲ φυλάττει τὴν ἐπιθυμίαν. ἀγαθὴ δὲ τῇ θηλείᾳ 

Ἐκ ΟΝ ΄ 3 σ Ψ 

ἢ ἀπὸ διέτους ἐς ἕβδομον ἔτος. 
ο8 Κ Ψ, δὲ θ - ἕ 5 Ἄν ΙΝ Ν 3) σ 

2δ. ἵκράτιστον δὲ καθείρξαι ἐν ταὐτῷ τὸν ἄρρενα ἅμα 
΄σ ἴω ΟῚ οὶ “ ς 

τῇ θηλείᾳ, αὐτὸν δὲ ἀφανὴ εἶναι ἅμα ταῖς κυσίν᾽ αἱ γὰρ 
΄σ΄ι ΄σι » Ἅ 9 Ἁ ͵έ 

ἐν τῷ ἐμφανεῖ ὁμιλίαι οὐ γόνιμοι, εἰ χρὴ πείθεσθαι ἀνδρα- 
΄“-." ἴφ "Ι͂Ν ΄ ς Ν “ 

σιν κυνηγετικοῖς" ὅσα δὲ τοιαῦτα λαθρᾳ ὑπὸ κυνῶν ἐσπου- 
᾽' 5 “ 7 ἵ ἴω λ 3 ΄’ 

2 δάσθη, ἐπιτυχῆ γίγνεσθαι λόγος. μετὰ ταῦτα δε ἐξάγειν 
μὲν ἐπὶ θήραν" ὃ γὰρ περ ίπατος ἀγαθὸν ἐς ῥώμην ταῖς 

", Ν 

τρίτου μεν 

ἡλικία 

κυσίν. ἐφεῖναι δὲ αὐτὰς λαγωῷ μηκέτι: 

Ροῦι5 λαγῷῴα 
κρέα! ΘΌΗΝ. 

διεφθάρησαν---ἐνεπλήσθησιν) Υ. δὰ 
ΒΘ Σ 

20. 11 διετῆ ἐοα;; (ὮΙ διέτους 27; 2. 
2. δὴ Ποτοθοσιβ. οοα. δέ. 
26. 4. ἐφίεσθαι] “ἑαἰπυϊέξογο, ΟΕ Ή 65, 

δαθ88, γϑοσαβ, ΟΑΡΙᾺ5. ΒιΓ]Πογ ἢο- 
τη8η1 αἰχεσαπί. 5ΟΗΝ. 

ΒΟΥ στη, ΠΘΠΊΡΒ 

κίνδυνος γὰρ 

27. 1. ἀποκαθαρθῆ) ἴγ)ε6 56η88 ΑἸΧΙῚ 
τ Χομορῆ. 7. 2. ΞΌΗΉΝ. Θμαϊ 8ῖς 
ΡΙῸ ἀποκαθαρῇ. 

28, 1. ἐν τῷ ἐμφανεῖ) Ἀδροίηῦ ῥγαε- 
ξδρίαπι ΟὙΠοβορίαπι ρ. 26ο. ΞΟΗΝ. 

γενέσθαι ΠΠοτο οτιι8 τῥτο γίνεσθαι. 
2. ἐφεῖναι---λαγωῷ]) θτονιπ5 Χοπο- 

ῬΏοῃ 7, 



984. ΑΒΒΙΑΝΌΒ Ὲ ΝΕΝΑΤΙΟΝΕ 

“. ξ ΄“᾿ ΔΟ ΄“ Ν 3 

83 διαφθεῖραι “περκαμοῦσαν ἢ ὑπερταθεῖσαν. καὶ τὸν ἄρ- 
ρενα δὲ μὴ ἐφιέναι ἐπὶ λαγὼν ὡσαύτως, πρὶν ἀπὸ τοῦ 
καμάτου ἀμπαύσασθαι καὶ ῥωσθῆναι, ἑξήκοντα ἡ ημερῶν οὐ 
μεῖον" ἔπειτα ἐφιέναι ἐς ἀγῶνα οὐδὲν κωλύσει. ἐ 

7 Χ σ 5 7 ς “ 5 

29. Κρατίστη δὲ ρα ἐς σκυλακείαν ἢ τοῦ ἠρος" 
εὐκράτως γὰρ αὕτη μάλιστα ἔχει κρύους τε καὶ θάλπους" 
ὡς τὸ μὲν κρύος τοῖς σκυλακίοις οὐκ ἀγαθὸν ἐ ἐς ἀνατροφὴν, 
ἄλλως τε καὶ ἀπορίᾳ γάλακτος" τὸ δὲ καῦμα ταῖς μητρά- 
σιν χαλεπὸν ἐν τῇ ἀνατροφῇ᾽ τὸ φθινόπωρον δὲ ταύτῃ 

“- “σ᾿ 3 ͵ Ἃ ’ Ν ᾽ὔ 

χεῖρον τοῦ ἦρος, ὅτι χειμὼν ἐπιλαμβάνει τὰ σκυλάκια πρὶν 
παγῆναι. 

΄σ Χ ἃ 2᾽ [ 5 ΄“ δ 

30. Τεκοῦσαν δὲ εἰ μεν ἐτι θελοις ἐπαναλαβεῖν τὴν 
7 ’ Χ 3 

πρόσθεν ὠκύτητα, μὴ ἐᾶν ἐκτρέφειν αὐτὴν ὅτι μὴ ἐς 
τ Ἂ 

ὅσον ἀποκουφίσαι τὸ πολὺ τοῦ γάλακτος" εἶτα δὲ ἀφε- 
, 32) , ᾿ Γ 

λοντα ἄλλαις παραδιδοναι κυσὶν ἐπιλεγόμενον γενναίαις" 
δ δ ΄σ ΄- Ψ ᾽ὔ “ Ὥ 

τὸ γὰρ τῶν ἀγεννῶν γάλα οὐ ξύμφυλον ταῖς γενναΐίαις. 
᾿ ΄, 5 ΄ 7] » 7 « ’ὔ 

2 εἰ δὲ μηκέτι ἐς δρόμον ἐπιτηδείως ἔχουσα φαίνοιτο ἡ κύων, 
΄ 5. ΘΝ - ,ὔ ν Χ «ε ΄ ες ,5 

κράτιστον ἐᾶν ὑπὸ τῇ τεκούσῃ καὶ μὴ ὑποβάλλειν υῷ 
ΗΕ, 7, ε Ν “- 5.5 Ὗ ὩΣ ε 
ἑτεραν κύνα αἱ γὰρ θεραπεῖαι αἱ ἀλλότριαι, ἧπερ καὶ ὃ 
“Ξενοφῶν ἐ ἐκεῖνος ἀποφαίνει, οὐκ εἰσὶν αὔξιμοι: τὸ δὲ τῶν 
μητέρων καὶ τὸ γάλα ἀγαθὸν καὶ τὸ πνεῦμα. 

’ὔ 3 “ 

21. Καὶ ὁπόταν δὲ ἤδη πλανᾶται τὰ σκυλάκια, ὀρθῶς 
, “ Χ “ 3 κ δέξο ταν δδον (τς ς 

ξυμβουλεύει ὅτι χρὴ γάλακτι ἀνατρέφειν αὐτὰ, καὶ ὅτι αἱ 
΄- ᾽ὔ’ ’ 9 ΄σ 4 ἊΝ 

βαρεῖαι πλησμοναὶ τὰ τε σκέλη αὑτοῖς διαστρέφουσιν καὶ 
- 7 ͵ ’, Ἀ Χ 3.7 ἢ Ν 

τοῖς σώμασιν νόσους ἐμβαλλουσιν. καὶ τὰ ὀνόματα δε 
“ 7ὕ ζ“ 7ὔ σ΄ Ν Ἂς “- 

ὅτι βραχέα καὶ εὐανάκλητα θετέον ταῖς κυσὶν, καὶ τοῦτο 
Ν - Ψ ᾽ὔ » “4 ἣν 

χρὴ πείθεσθαι αὐτῷ" καὶ ὅσα ἀναγέγραφεν ὀνόματα, τὰ 
Α Χ Ν Ἁ ΡΝ ,ὔ “- 5 ,ὔ 

μὲν εὑρὼν, τὰ δὲ καὶ αὐτὸς ποιήσας δεξιῶς ἀναγέγραφεν. 
᾽ δ ΄ 5,7 - ᾽’ ε ᾽ Ν 

8 εἰ δὲ μηπω ἐθέλοις σκυλακεῦσαι, φυλάττειν ὡς ανυστον 

28, 3. ἑξήκοντα ἡμερῶν] 'ΤοίΙρΙη 2. ὁ δἀαιται Ποτοἢ. 
Ἃ165 1ῃ αὔοτο ρου ἔθ πη1ηδ, ἰοϑίθ Χοπο- ἀποφαίνει) Χεη. 7, 5. ΞΌΗΝ. 
ῬΠΒοπίβ 7, 2; οὗ Ατὶβϑίοίεὶβ Η. ἃ. 6, 2ο. 421,1. ὀρθῶς] Χεοη. 7, 3. καὶ δπίθ 
5ΟΓΗΝ. ὁπόταν αε]οεῖ Ηεοτοῃ. 

ΟΣ Ε Κρατίστη --- σκυλακείαν Χε- 4. εἰ δὲ μήπω ἐθέλοις σκυλακεῦσαι] 
πορίιοη 1.1; ἡ γὰρ ὥρα πρὸς τὰς αὐ- Πᾶς οἵ ο. 8, οσαέμίοδ τυΐγῖγθ αἴ σκυλα- 
ξήσεις τῶν κυνῶν κρατίστη αὕτη, 806. τὸ κεία 6. 20. ΧΕΠΟΡΠΟΗ Ρᾶ.]0 αἰν Θγ88 
ἔαρ. ΟΗΝ, ΤαιοηΘ 7, 1, σκυλακεύειν τὰς κύνας 

ἐπιλαμβάνει] 1. 6. ἸΠδθαθη8. Π]ΘΠΠ8 8αΤΑΙ [ΘΓ 6868 ΑἸΧΊΙ. σά “μήπω εϑί 
δοοιριῦ. 5ΟΗΝ. ὨΟηἤ απ : ἀοἰπαθ ταύτῃ ἀνάγκῃ, 410 

30, 1. ἀφελόντα] ὑφελόντα εγομθ- νϑῦθο σαι] ΠΟ πθπ 5ιρηϊῆσαν!, τι 
ΓἼ18. ΧΘΠΟΡΠοη 7; 1, δαπιοηθηΐ 46. οδΕ}15 
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3 ’ὔὕ Ἁ ᾽ὔ 5 Ἁ “ 3 ’, 7 3) 

ἐπιμελέστατα τᾶς κύνας, ἐπειδὰν τῇ ἀναγκῃ ταυτῃ ἔχων - 
ται᾿ ἀποπαυσαμέναις δὲ οἱ “μαστοὶ σφριγῶσι καὶ ὑποπίμ- 

4 πλάνται γάλακτος καὶ τείνεται τὰ ὑπὸ τῇ γαστρί. καὶ 
ἐστιν τηνικαῦτα οὐκ ἀσφαλὲς ἐπιλύειν κύνα ἐπὶ λαγών᾽ 
ε ἢ Χ 5 ΄ , σ 5ῸΝ ΧΝ 

ῥήγνυνται γὰρ αὑταῖς αἵ λαγόνες" ὥστε οὐδὲ ἐς τὸ σκιρ- 
“ δὴ 7 5. ΟΝ “ ἜΧΕ 7 . Ἕ 

τῆσαι χρὴ λύειν αὑτὰς ἅμα ἑτέρᾳ κυνί: ἁμιλλώμεναι γὰρ 
5 “ Ν ε Ν 7 - 3 7 ͵ 

ἐστιν ὅτε καὶ ὑπὲρ δύναμιν ξυνταθεῖσαι ἐς ἴσον κίνδυνον 
7] Ἁ ᾽’ὔ ΄ν 32 

5 καθίστανται. ἀλλὰ κράτιστον περιμεῖναι ἔστε χαλάσαι 
5 ΄σ Χ ᾽ὔ 7 Ἁ “ 3) ἃ 

αὑταῖς τοὺς μαστοὺς. τεκμήριον δὲ ὅτι ἤδη ἀσφαλες, 
᾿ ἣν “ ͵ » 7 5 ΄ 5 , “ 

ἐπειδὰν αἱ τρίχες ἀπορρέωσιν αθρόθαι ἐπαφωμένῳ , Τότε 
γαρ λύονται, ἐμοὶ δοκεῖν, ἀπὸ τῆς ἀναγκῆς τῆς πρόσθεν, 

Ν ἴ: 27, - 7, 

καὶ παρίστανται ἤδη ἐς δρομον. 
7 ’ Ν 3 7] 3) 2᾽ Ν 

22. Κυων θηλειὰ μὲν ὠκυτέρα ἄρρενος, ἀρρὴν δὲ 
“ ζω » 7 Ν σ » 2) ΄- 

θηλείας διαπονεῖσθαι ἀμείνων. καὶ ὅτι δι ἐτους θεῖ, 
“ 3 “ Χ “ 7 , Ἀ 

πολλῷ τινι ἐντιμότερον τὸ κτῆμα καὶ ὅτι θήλειαι μεν 
πολλαὶ ἀγαθαὶ, ἄρρενος δὲ γενναίου ἐπιτυχεῖν οὐκ εὖμα- 

2 ρὲς, καὶ ταὐτῇ ἐντιμότερον" καὶ ὅτι αἱ θήλειαι μὲν ἀγα- 
πητὸν εἰ καὶ ἐς πέμπτον ἔτος διαφυλάξειαν τὸ ὠκὺ, 
Ε Χ Ἂς 3 ᾽ὔ ΄ “ 7 

ἄρρενες δὲ καὶ ἐς δέκατον διαφυλάττουσιν. ὥστε μέγα 
- Χ “- Ε) ,ὔ ποῖ τ 7, “ 

μοι δοκεῖ τὸ κτῆμα ἄρρην κύων τῇ ἀληθείᾳ γενναῖος, καὶ 
» 357 “- 5 7 ὔ 3 Ν 

οὐκ ἄνευ θεῶν του εὐμενείας παραγίγνεσθαι ἀνδρὶ κυνη- 

δα [οοίπιταμη δα τη {6615 ἰΙοααὶ Αὐτῖα- θεὶι ὄντι καταμαθεῖν ταῦτα οὐ γὰρ 
Πατη. ἰσιίαν νοτίο: Οἰαὐμίοβ, φιιος αὐ ἔχει μέγεθος οὐδὲν τὸ σημεῖον. ἴΠ0ὶ 
7 οοέωγαηι αὐἠίδοτο οὐ αὐἰηινέξογε ποπ- νϑγ!}5 χόνδρον ἴσχουσιν, ατι8ὰ6 χον- 
αμην τυοίμογίδ, οἰϊροηΐοῦ οὐδογυα. δρίασιν ΤΗΩΘ6 1015 (Υ̓Δ6 018 αἸοΐδτη 515- 
5ΟΗΝ. πἰβοαπΐ, ΡὨ]ΟΞΟρΡἢτι5. σου] βού π θὰ 

ἀνυστὸν ΘοΒηΘΙ6οΥ., σοα. ἀνυστέον. 
ἀποπαυσαμέναις ) [πί6]]1σα τῆς ἀνάγ- 

κης. Ατιβδίοία]θβ Η. Α. 6, 20: Δοκεῖ δὲ 
σκυζᾶν τὸν ἴσον χρόνον κύων. τὰ δὲ κα- 
ταμήνια ταῖς κυσὶν ἑπτὰ ἡμέραις γίνεται" 
συμβαίνει δὲ ἅ ἅμα καὶ ἔπαρσις αἰδοίου" 
ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ οὐ προσίενται 
ὀχείαν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς μετὰ ταύτας ἑπτὰ 
ἡμέραις" τὰς γὰρ πάσας δοκεῖ σκυζᾶν 
ἡμέρας τέτταρας καὶ δέκα ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ. [)6 Ροβίβθψιοσθ [θσρου Ἰοσαίαβ 
ΧοΠΟΡΠΟΠ 7, 2, καταπαυομένας 8Ρ- 
ΡΕ]αΐ, το Αὐτίϑηιιβ ἀποπαυσαμένας. 
5ΟΗΝ. 

μαστοὶ σφριγῶσι) ΑτἹδιοίο]65 1. α.: 
Τίνεται δὲ σημεῖον καὶ ὅταν ἡλικίαν 
ἔχωσι τοῦ ὀχεύεσθαι" ὥσπερ γὰρ τοῖς 
ἀνθρώποις ἐπὶ ταῖς θηλαῖς τῶν μαστῶν 
ἐπιγίνεται ἀνοίδησίς τις καὶ χόνδρον 
ἴσχουσιν οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔργον μὴ συνή- 

ΟἸΉΠΪ8, 4πὰ6 ΑΥὙΤΊΑΠιΙΒ ΟἸΒθυί1τι8. 6 Π8- 
ταν. 5ΟΗΝ. 

4. ῥήγνυνται] Χροη. 7, 8, 46 οαἴ]15 
Δαπ16|5: ᾿Εντεινόμεναι βήγνυνται, οὔ- 
πω ἔχουσαι συνεστῶτα τὰ σώματα. 
5ΟΗΝ, 

8. δοκεῖν, αὖ τό, τ: 24, 5; ΜΆ]16- 
γ5, Π(0α. δοκεῖ. 

422,1. Καὶ---δρόμον] Ἠδαα 5610 8 
τεοῖϊαβ ἢδθο νευρὰ ΟΠ Βοητθηΐ8 68- 
ῬΙΠ5 Ργϑθοθάθηθ!β ροβίγθηγδ, ΘΟρΡ ]Θη- 
(1, ἴα αὖ ΠΟΤ ΘΧΟΓΟΙΔΙΠῸΥ ΠΙΠΟ: 
Κύων θήλεια. ΒΟΗΝ. 118 ἴδεϊ. 

2. γενναῖος, καὶ οὐκ ἄνευ] [περί]8- 
ΒΙΠ16 ἴδοῖς απ] ῬΥΙΠη 8 νεΓθδ νἹΟἸΘηὕοΡ 
αἴνα]βα ἴῃ ἄπο οαριΐα αἸβρεγεταθ᾿ Π0- 
δα εε Θἴδτη ΟΔΡΠΙ αὐαϊπτα ἔβεϊῦ : Ὅτε 
δεῖ τοὺς κυνηγέτας θύειν τῇ ᾿Αρτέμιδι. 

5ΟΗΝ. 
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“ Ν Ἁ ᾽7 ᾽ - 

γετικῷ ἀλλὰ χρὴ θύειν ᾿Αρτέμιδι ᾿Αγροτέρᾳ ἐπὶ τῷδε 
- 7 ὝΕΣ ᾿ Χ 9 7 53 , 

83 τῷ κτήματι. θύειν δὲ χρὴ καὶ ἐπὶ θήρᾳ εὖ πράξαντα καὶ 
᾿ ᾽ὔ 3 ἈΝ ἴω ε 7 ΄-. “ι. » 

ἀνατιθέναι ἀπαρχὰς τῶν ἁλισκομένων Τῇ θεῷ. ᾿ς. 7γε ἀπο- 
καθαίρειν τὰς κύνας καὶ τοὺς κυνηγέτας κατὰ τὰ πάτρια, 

7 

ὡς νόμος. 
“ ΝΑ τ 5) - ͵ 7 7 “ 

3. Κελτῶν δὲ ἐστιν οἷς νομὸς καὶ ἐνιαύσια θύειν τῇ 
9 Ἂὦ τ φ Ν Ἀ ΄ ν Χ “ 3 ἤ “ ες 

Αρτέμιδι' οἱ δὲ καὶ θησαυρὸν ἀποδεικνύουσιν τῇ θεῷ 
Ν ἃ “-“ ω , Ν 7 ἣν 

καὶ ἐπὶ μὲν λαγωῷ ἁλόντι δύ᾽ ὀβολὼ ἐμβάλλουσιν ἐς τὸν 
θ , ᾿ 5) ἃς δὲ λ Ἧ Ὰ ΝᾺ σά 9 Ὥ λ Ν 

ησαυρόν' ἐπὶ δὲ ἀλώπεκι δραχμὴν, ὅτι ἐπίβουλον τὸ 
“ δ Χ ’, ἰγά “ 

χρῆμα καὶ τοὺς λαγὼς διαφθείρει: τούτου ἕνεκα πλεῖον 
Χ ς ’ ΄ 

ἐμβάλλουσιν, ὡς ἐπὶ πολεμίῳ ἁλόντι: ἐπὶ δὲ δορκάδε 
Ἁ ,ὔ ζ Ν “ ς [) 3 

τέσσαρας δραχμὰς, ὅτι μέγα τὸ ζῷον καὶ ἡ θήρα ἐντιμο- 
», ΄ δ πὰ ἐὰν ( ΄ ’ Ψ τὸ 

2 τέρα. περιελθόντος δὲ τοῦ ἐτοὺς ὁπόταν γενέθλια ἥκῃ τῆς 
᾿Αρτέμιδος, ἀνοίγνυται. μὲν ὃ θησαυρὸς, ἀπὸ δὲ τοῦ συλ- 
λεχθέντος, ἱερεῖον ὠνοῦνται; οἱ μὲν οἷν, οἱ δὲ αἶγα; οἱ δὲ 

3 μόσχον, εἰ οὕτω προχωροῖ. θύσαντες δὲ καὶ τῶν ἱερείων 
ἀπαρξάμενοι τῇ ̓Αγροτέρᾳ, ὡς ἑκάστοις νόμος, εὐωχοῦνται 
αὐτοί τε καὶ οἱ κύνες. τὰς κύνας δὲ καὶ στεφανοῦσιν ἐν 
τῇδε τῇ ἡμέρᾳ, ὡς δῆλον εἶναι διότι ἐπ᾽ αὐταῖς ἑορτά- 
ζουσιν. 

Χ ἠ - ,ὔ “ - - 

34. Καὶ ἐγὼ ἅμα τοῖς συνθήροις ἔπομαι τῷ Κελτῶν 
’ “ λ 2, “ ΄ 

νόμῳ, καὶ ἀποφαίνω ὡς οὐδὲν ἄνευ θεῶν γιγνόμενον ἂν- 
»“ 9 3 ἌΓ ΈΣΝ, ΤὮΣ Ἐν ἘΣ δ Ν Οὐ , 

2 θρώποις ἐς ἀγαθὸν ἀποτελευτᾷ, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ναυτίλλον- 
Ν κι “, " σ΄ 7 ἣ ν 

ται, ἀπὸ θεῶν ἄρχονται, ὅσοις γε τοῦ σώζεσθαι μέλει, καὶ 
», ’ ᾽ ω ΄σ ω 

ἀνασωθέντες χαριστήρια θύουσιν τοῖς θεοῖς τοῖς θαλατ- 
, “ Ἂν 3 ἥ Ν ,ὔὕ Ν Ὁ 

τίοις, ᾿Τοσειδῶνι καὶ ᾿Αμφιτρίτῃ καὶ ΝΝηρηίσιν, καὶ ὅσοι 
Χ “ , ΄ Ν “ 5. ΤῖσΣ Ν 

τὴν γῆν ἐργάζονται, Δήμητρι καὶ τῇ παιδὶ αὐτῆς καὶ 
’ ς Ἁ Ν ν ’ὔ 9 “-“ 

Διονύσῳ, οἱ δὲ ἀμφὶ τὰς τέχνας πονούμενοι Αθηνᾷ καὶ 
[ ’ Ν ε 5 Ν; , Ἂν “ 

Ἡφαίστῳ, καὶ οἱ ἀμφὶ παίδευσιν Μούσαις καὶ Απολλωνι 

Σ 2: [Ξπὶὶ θήρᾳ] Τηΐτα 358. 4: ᾿Επὶ διηθηδαπάα ποπαπτη ΥὙῸρΡΟυ!. ἀποκα- 
θήρᾳ ἄρχεσθαί τε ἀπὸ θεῶν καὶ χαριστή- 
ρια θύειν εὖ πράξαντα .---καὶ ἀπαρχὰς τῶν 
ἁλισκομένων ἀνατιθέναι. Ῥογίαβθθ Ταιϊ 
ΟἸτπι ἢ..]. θήραν ἐξιόντα καὶ ἀπὸ θήρας 
εὖ πράξαντα. ΞΟΌΉΝ, ΝΙΠῚ τηπίδη- 
ἄπηι. 

τῇ θεῷ γε ἀποκαθαίρειν)] Γίεες νἱ- 
ἰ1οϑ8 6886 ραίθί. Ῥγιτησμη νεῦρα τῇ 
θεῷ ρεγῦποηΐ δια ΡΥ] ΘΊη ΒΘ ΘΠ 18 ΠῚ 
καὶ ἀνατιθέναι ἀπ. τῶν ἁλισκομένων 
τῇ θεῷ. ϑεαᾳαοηίία 4 Ταίοπθ βιηΐ 

θαίρειν οοΥτία νἱΠοβατ δϑῦ οαπιὶ ΡΔΓ- 
ὕϊοα]α γε. Δη νο]υϊῦ οᾶπο5 οὗ νϑπᾶ- 
ἴοτγθθ δῃηΐθ ρουαρθπάθπμη ΘΟ ΠΟΙ ΤΩ 
ἸαΒ ΑΙ} ΡΥΟΡΙΘΙ σδθάρθιη ἰδοίαμη. [ἢ 
νϑπδίοηθ ἢ ἰΐα ν ΤῸ 50 ΘΠ απ ἴπ6- 
ΤΙ ἁλισκομένων τῇ θεῷ, καὶ ἀποκαθαί- 
ρειν οἴ οοἴ. 5ΟΗΝ.. ἐφ᾽ ᾧτε ἀπ. ἢετ- ὁ 
σΠοτιι8, 41 τὰς ΡΤ τούς. 
42, 1. τὸ] τι Ἠδγοἤ Γ8. 
2. γενέθλια] τὰ γενέθλια Ἠ εὐ οἢ, 
4. αἱ ἤδφτοἢ., οοα. οἱ. 
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, Ν ἌΣ Ν Ὁ κ- ε ν νι Ν Ν 
Μουσηγέτῃ καὶ Μινημοσύνῃ καὶ “Ἑρμῇ, οἱ δὲ ἀμφὶ τὰ 
5 δ 5 “ ἈΉΝ9 Ν ὸ Ν 

ἐρωτικὰ Λφροδίτῃ καὶ ἔρωτι καὶ 1]ειθοῖ καὶ Χάρισιν. 
8 οὕτω τοι καὶ τοὺς ἐπὶ θήρᾳ ἐσπουδακότας οὐ χρὴ ἀμελεῖν 
τῆς ᾿Αρτέμιδος τῆς ᾿Αγροτέρας οὐδὲ ᾿Απόλλωνος οὐδὲ 

δ Ν “- ΝΕ - 

ΠῺάανὸς οὐδὲ Νυμφῶν οὐδὲ “Ἑρμοῦ ᾿Ἑἰνοδίου καὶ ᾿ γεμο- 
, ΟΝ ὋΝ “, 2, “ 9 Ν Ν ς σου ὦ 

4 νίου, οὐδε ὅσοι ἄλλοι ὄρειοι θεοί" εἰ δὲ μη, ἡμιτελῆ ἀπο- 
ἥ - 74 Ν ’ὔ ἃ ς 7) 

βαίνειν ἀνάγκη τὰ σπουδασματα᾽ καὶ γὰρ καὶ αἱ κύνες 
72 7 ,, ς 2, 

βλάπτονται καὶ οἱ ἵπποι χωλεύονται καὶ οἱ ἄνθρωποι - 
’ὔ 

σφάλλονται. 
95, Κζαὶ τοῦτό γε δηλοῖ καὶ Ὅμηρος ἐν τῇ ποιήσει. 

Τεῦκρον μέν γε τὸν τοξι κώτατον ᾿Βλλήνων ἐν τῷ ἀγῶνι 

οὔ φησιν τυχεῖν ὅτι μὴ τῆς μηρίνθου, καὶ ταύτην διακό- 
τ κ , “5 Υ , . 

ψαι, ἐπειδὴ μὴ ἐπηύξατο τῷ ᾿Απόλλωνι: Μηριόνην δὲ, 
Ψ» 5 Ν ᾿ Ξ5.2 ΠΝ 3 “ 3 

ἄνδρα οὐ τοξικὸν, ἐπευζάμενον τῷ ᾿Απόλλωνι, ἀποπετο- 
Ἅ 32,7 ὯΝ 7ὕ “- Ν ΄ Ν σ΄ 

2 μένης ἤδη τῆς ὀρνιθος τυχεῖν. καὶ τοὺς ἐκγόνους δὲ τῶν 
δον τ, 7 ὰΝ 7 ’ ε ΄σι' Ἁ 

ἐπὶ Θηβας συν []ολυνείκηῃ στρατευσάντων ἐελεῖν τὰς 
Θηβας, 

" ον Ν ἃ ΟῚ - 
πειθομένους τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ᾽ 

δ Ν » 9... σὰ 3 " 7 3 7 9 ΕῚ Ἃ 

τοὺς δὲ πατέρας αὐτῶν, οὐδέν τι χείρους ἐκείνων ἐς ἀλκὴν 
, “ » 7, σ΄ Ν ϑ , ΄- 

γενομένους, διαφθαρῆναι ἐν Θηβαις, ὅτι μὴ ἐπείθοντο τοῖς 
ὔ Ν “ Χ γι ’ 

3 σημαινομένοις ἀπὸ θεῶν. καὶ τὸν ᾿ἄκτορα οὐ πεισθέντα 
ΧΖ “- 7 ΄ ΄- 

Πουλυδάμαντι οὐκ ἐῶντι ἐπελαύνειν ταῖς ναυσὶν τῶν 
’ὔ 3 χω ἿΑ " ὡΝ - 9 “- 

Ἑλλήνων ἐπὶ τῷ δράκοντι καταβληθέντι πρὸς τοῦ ἀετοῦ, 
ς 5 Ν ’, 3 ᾽ὔ 9 7] Ψ 574 

ὡς οὐ ξὺν κοσμῷ ἐπανελευσομένους, ολίγον ὕστερον ἐργῳ 
4 ἀναδιδαχθῆναι ὡς οὐκ ἀγαθὸν ἀπειθεῖν τῷ θείῳ. τούτοις 

Ἀ 7 ΄ δ 9. 57 -ι » ΦΨ Ἁ Ν 

χρὴ πειθομένους, καθάπερ ἐπ ἄλλῳ τῷ ἔργῳ, οὕτω δὲ καὶ 
ἐπὶ θήρᾳ ἄρχεσθαί τε ἀπὸ θεῶν καὶ χαριστήρια θύειν εὖ 
πράξαντα καὶ σπένδειν καὶ εὐφημεῖν καὶ στεφανοῦν καὶ 

34: 4. αἱ ΠΟΥ ΟΠ ΡΒ ΡτῸ οἱ. ἐπὶ τῷ δράκοντι] 1. 6. Διαρτιτ!απη οδ- 
35, 1. μέν γε] Ηοπι. 1]. Ψ, 870. Ρίθηβ ἄθ βεγρεπίθ. ΞΟΗ͂Ν. 
σ); Πολυνείκῃ Ῥοί!85 Πολυνείκει. ἐπανελευσομένους) Νοη ἀπ 108 8 

510 ἴδίηεπ ᾿Ετεοκλῆς Πολυνίκῃ ΠΟΥ, ΒΟΡΙ ΘΠ [{|5886 οἵ ΒΟ. 515586. Ατ- 
ϑάγτη. (Ὁ. 1, νο]. 2, Ὁ. 784, π. 3372. τἱὶδηυτη ἐπανελευσομένου, ΠΘΙΏΡΒ αὖ- 
Ι,. ὈΙΝΘΌ. τοῦ ψΕ] ΗἩροίοτ!β : βοὰ Ἰοοῖι8. Ἠ ΟΠΠΟ11- 

ὅτι μὴ ἐπείθοντο] ΑΥ̓ΤΊΔΏΙ ἰΠςΕΥΡΥΘ- 68, οὐ κόσμῳ παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεθ᾽ 
ἴαῖϊο. οομῆττηαι ᾿Θυτΐδπδτῃ Ἰοοὶ ΠῸ- αὐτὰ κέλευθα, ᾿πβρθούτιβ ἀοουῦ 1η{6]- 
τηϑυϊοὶ []. Δ, 400, κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν Ἰ1ρῚ τοὺς Τρῶας, ατιο5 ἀποοθαῖ Πδοίον 
Εν» ὄλοντο. 5ΟΗΝ, δα ραρτδηγ. ΒΟΉΝ, 

4. Πουλυδάμαντι] 1]. Μ, 2το. 
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ε “ ΡΒ Ἁ ἴω ε ’ὔἤ 3 ’ὔ’ 3 ΄“ 

ὑμνεῖν καὶ ἀπαρχὰς τῶν ἀλισκομένων ἀνατιθέναι, οὐ μεῖον 
Δ ΄“ 7 72 3 7] 

ἢ τῇ Νίκῃ πολέμου ἀκροθίνια. 

4394. τῇ νίκῃ) τῇ Νίκῃ ΟΠ ποθ, 816 αἰχὶῦ Ριπάδτιβ ΟἹ]. 2, 4. ἴῃ ἢἤπθ 
αἱ δα ὁ δηΐθα τῇ 1π|6]]Πσοραΐ ἀναθείς. δαῆϊξ οοαθχ : Πλήρης ὁ ξενοφῶντος 
Βρα οοαθχ ΠΟΠΠΪΒΙ τῇ, δηΐθ ασποα ὁ ἀθηναίου τοῦ δευτέρου Κυνηγετικὸς, 
ΒΡΓα νϑύβη. [0876 1ΠΓ6]]ΟἸΓΕΥ ΘΥ450 ΑΥΤΙΔΠΙ ΠΟΙΏ]ΠΘ. 
ϑομδοθῖ, ἢ ἐπὶ νίκη. Πολέμου ἀκρόθινα 
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ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΟΜ. 

ΑΟΑΌΈΜΙΑ, ρογιηπδβίιμη Αὐῃδη., 
ὉὈῚ ἀβουγβιομῈ8 Θαιιςϑίγθβ βοραηύ, 
ΝΞ. 5. τΖ. ᾿ 

ἈΘΒΠ]οῈ5 ἀἰβοῖραϊαβ ΟΠ τοπὶβ θη. 
Π τ: 

ΔΟΙΒ ἢ. 68Π15 Ψ6ῃ. 7, 5. 
ΑΘΟὮΤΩΒ ἢ. 68η15 βῃη. 7, 5. 
Αδρυρίμβ γο8 δα ν]οία πη ΠΘΟΘΒΒΑΙΆΒ 

δΔανθῃθηδ8 ργϑο σεῦ Αὐμθηαβ ΑἸΉ. 
2: :η: 

Αδηθᾶβ ρῖὰ5 δ ϑη. 1, 1Ρ. 
Αδβοι]αρῖτβ ΟΠ ΓΟΠΙ5 αἸΒΟΙΡΌΪ5 1Π(οΙ 

608 τοϊαΐπβ θη. τ, 6. 
ἈΘΙΠΘΙ τι. 6Θ8Π15 ΘΠ. 7. 5. 
ΑἸοδίμπ5 ραΐου Ῥευθοθδθ ἵἴβη. 1, 9. 
ΑἸΘδ τ: Θ8 15. ΘΗ. 7. Ε᾽. 
Ατηρ ΐαγϑιβ ΟΠ ΓΟΠ15. αἸΒοΙ ρα] 5, 50- 

Οἷ5 ΘΧΡΘΟΙΠΟΉΙΒ σοηίτα ΠΕΡ 45, αὐ 
ἄδαβ ποποτγαΐαβ βη. 1, ὃ. 

Ἀπιρ ἰτῖθ ΑΥΤ. 528, 2. 
ΑΠΑΡὨ]νβϑίαβ Ν᾽ εοῖ. 4, 42. 
Απύδμεοιιβ ἢ. οΔη15 ὕἴβῃ. 7; 5. 
ΑἸΠ]ΟΟΉτι5 βη. 1, 14. 
ἌΡΟ]ΪΟ ᾿Ἰπνθηῖου νϑηδίοη18 θη. 1,1. 

ΕἸ νοΐα [βοιθραπῦ δα νϑπαη τη 
Θχϑαηΐοβύ,9. Μίπιβασϑίθβ ΑΥγ. 34,2. 

ΑΥ̓αὺθβ Αὐῦ. 24, 2. 
Αὐοδα!)θ. Ορθῖ {π]ουαηῦ ΑΒ ΘΠΙ6η- 

585 αἴιοα [ γϑιδίγαΐο δ᾽ βοΐ. 2, 7. 
ΑὐτοἸβίπστη ΑΥΥ. 24, 3. 
Αἰδϊδηΐα δε. 12, 1δ. 
Αὐθμοπδθ ἴῃ τηθαϊϑα σδθοϊα οὖ πηθαᾶϊο 

ΤΕΥΙΓΆΓΆΓΩ ΟΥΌ 6 διζαθ νεοῖ. τ, 6. [0] 
ΤΩΔΟῸ δ ΒΟΥ ΟΥ̓ οὗ ᾿Π6 ΠΠ]ΠΠΟΥΊΙΠῚ 
ξαιϊν ἸΙοθηῦα ΑΤ}.. 1, το. 

ΑΥΠΘμΙθηβοθ ἀθοτποᾶο αθιηθοΥ δ 8 τη 
Βουνθηῦ Αἰ. τ. τὐαπίυν Ἰιηστιδ οἵ 
γν ΠἋἹἸ ταίϊϊοηθ τηϊχία ἴῃ. 2, ὅ. 
Ῥ]ατπηΟΒ 6165 ἐθβίοβ σοὶ γδηΐ Ατἢ. 
3, 8. (ΟΟἸοτῖα ταϑ]οναμη Θχοθ αὖ 
Μ., 2. Μδρῃοβ βυπηίαβ ᾿πηρθη- 
ἀπηΐ τῇ σΠοῖοβ οἱ 6085 δῖ. τ, 26. 
διβυσιθαῦ βαπί ἴῃ ἀθοθη {{10 τι8 
δ ΘΕ: χ(-. 90. 

Ασα ἔθ 6115 ΔΊ. τ. θα π ἀδί τη Υ ΠΊΟΥΘ 
1,4.  ῖνθϑ ἀρ θη ΟΟΙη15 Ὗ θοῦ. 2. 

ἈΠΙσΟ π΄ ΘΆΠΙΞΙ ΜῈΝ. 7: 5᾽ 
Βιὰ ἢ. οδη18 ὕβῃ. 7; 5- 
ΒοΘΟΙῖΪ μυθγΟΥ τα ΔΙΠΟΥῚ {ΠΥΡῚ αρα 1 

1,Δ6. 2, 12. Αἰδπθπιθηβι 5. ̓ τηρ6- 
ταηῦ Αἴῃ. 95, 11. (ογία τηδ]ο τα 
ποτοῦ ΝΠ 7:5. 

Βομηδ Ὡ. 6815 ΑΥΥ. 1,1. 
Βιθιοη ἢ. οΔ 18 ὕεη. 7; 5. 
Βεγαβ ἢ. Δ η18 ,ἴβῃ. ἢ; 5. 
(ὐδθποη π. ο8η185 ἵδη. 7; 5: 
(ὐλγ68 ΑΥΤ. 2, 5. 
(ὐτπαρὶπθ δανθοΐατη πατῇ ΝΗ. 2,4. 
(ὐδβίου, ἀϊβεῖραϊαβ ΟΠ ΓΟΠΪ8, Ἰπΐοι 

608 τεϊαΐιι ϑῃ. 1,12. ἃ αὺ0 
αἸοΐαθ οᾶπ65 (ὑαβίοτϊδθ  βῃ. 3,1. 

(ΕἸ 86: Ατῆς 5. τὸ- 21- 29. 24: 
Οερμαῖαβ 40 Ατοτγὰ ταρίαβ θη. τ, 6. 
Ομᾶγα ἢ. οδ 15  Θῃ. 7; 5. 
ΟἾτο απ. 1.1 5. 
ΟἾνγ μα ἢ. ΘΔ 15 ΑΥΤ. 18,1. 
ΟἸεαβ τηοη8 βαρτὰ Μδοθάοῃϊδπι ἡ βη. 

ΤΊ τ. 
Οτὐϑαρθ ἢ. ο8η15 ὕβη. 7, 5- 
Οὐδίθηβθβ σα 68 Δάν θυύβιιβ ΡΥ ατα ἴῃ. 

ΤῸΝ ἘΠ ΕΓ 2: Π᾿ 
Οὐτοοϑβὶ ἔ. τηαῦαβ Αὐγ. 17, 8. 
ΟΥρεῦβ ἈΠΗ: 2:7. Αττ, 2. ἡ- 
1 6ςο]ια Ν᾽ ϑοῦ. 4, 25. 
Βεῖρμι [μς. 8, 5. 
θᾶ πᾶ ν ΘΠ ΔΌΙΟΏΙΒ ἸΠνΘΗΙΧ οὗ ΡΥ ΆΘ565 

εβη. 1,1. [ιδηδ86 Τρ] Π 6] ΟἸΟΙ 
ἔδγα, αθατα ΟὟ ᾿θηθύϑιη δοίαίθιη ΠΟ 
Ἰισεῖ νϑπδ1Ἱ} 5, 14. ἘΠ νοΐ [δοϊαηΐ 
δα νϑθδπάατῃ θχθαηΐεβ 6, 12. 

ΒΙοπη6618 ΟρΘ οδρίᾶ Ἴτο]α νη. 1, 18. 
θοάοπδ δ᾽ εοῖ. 6, 2. 
ἘΠ6Ὶ διποΥἹἽ ραθυόγαῦῃ ἀθα 101 [.86.2,138. 
ΕἸοαβιηϊπατη Μ. 2, 2. 
(ἀεῖαθ Ατὐγ. 22. 2. 
(ὐοίῃθιιβ ἢ. οδη15 ἴ8ῃ. 7: 8: 
(ὐποσηθ τ᾿. 68η15 8. 7; 5: 
αταεςὶ φαοπιοάο ΡῈ61|185 εὐ ποθηΐ [μ6. 

υ 2 
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1,3. υοτηοο ΡΈΙΘΓΟΒ 2,1. (Υδθοὶ 
ἀοθδηῦ 6585 ΤΟ ΔΓ} Ὑ 6η. 2, 4. 

ΗθΡα ἢ. οἈ 18.  ΘΏ. 7, 5. 
Ἡ ροβ11608 Νεοῖ. 5,7. βείατη απ 

Ἡδερθθιῖθο ροβύμπτῃ ἴῃ ἰὐτιῦοθα οοη- 
{τὰ “Ποαπο5. σοπίιοιῦ Ὁ]. το5» 2. 
[{τπῆτῖοὺ πιαϊΐο ροβϑ. Ψ. Βοβοκῆ. 
Οδοοη. 1, Ρ. 778.] Θο τηδ818 σϑϑίο 
ἘΠ οροβιΐθοβ σδριῖ15. {τ ἀαῃγηδίμ. 
1)6 6δο Ἰοοὶ οἰ 55101 βιῃῦ ἴῃ Οὐ. σθη- 
{τὰ Νιοδθγδιη τ. 1946 [46 πος ν. 
Βοος. Ρ. 744: 8.]; 80. [ϑεπιοβίῃ. 
Ὁ πὸ τοῦ Ξῦῦς 576: 7 966 Ὁ 
ἢος Ὀ6110 σορστίατα πἰς τηθηίο Ατοδ- 
ἄστη ποὴ Ραὐαν. 

(ὐπιοα αἰποὺ κα ΤΠ, νϑὶβίγαίπιτη δὲ 
ατιοθ θὺ πλϊθθὰ Δυοδαϊθαθ ΔΈΌΧΙ]Πα, 
Πποπηϊηθτη ᾿ἰϑίατη Π66 ἃ Χοπορῃοηῖΐθ 
ἴῃ Η!Ἰβίουια τᾶθοα πθὸ 80 8110 
ΤΟΥΤῚ (ἀγαθολσιιτὴ ἢ α}18. ἰΘ ΠῚ ΒΟΓῚΒ 
ΒΟΙΙΡΙΟΥΘ. ΠΟΘΙ. ΤΟΡΘΙῚ : ̓ ρ8ἃ 
ψΟΥῸ ΘΧρΘαΙῸ Αἰπδηἰθπβίατη ῬΟῺΏ] 
αεἰοῦ δηΐθ ρΡᾳρπϑτιῃ δα ΝΠ ΘΔ ΤᾺ : 
18 ΘΠ «δια ἀοῦ οὐ ἴῃ ποιηϊηδῃ- 
αὯ15. ἀποιρθαθ ἃ Χοπορμοῃΐθ ΟὈΒοι- 
ναΐτ5. 

ἮῚς νετὸ Ἰοοῖιβ τη ᾿πν ταῦ αὐ 6 
Ἰοοο ἰ)᾽οσθηῖδ Ὀγθν ον αἸΒρΡαΐθηι, 
4] ἴῃ ΧΘΏοΡροηΙ 5. νἱΐα ἰβίλαμη 
δῇϊοδίαίαθ τοίοτί ΧΘπορΠοηΐθπι 
ΧΙ πιυϊαΐιιη κατὰ ψήφισμα 
Εὐβούλου, τενοσεύμπγῃ {ππ|1586. 1ἢ Ρᾶ- 
ὑγϊ8πΔ κατὰ Ψήφισμα τοῦ αὐτοῦ. 
ἤσης Βαδαϊααν Απδρ]γϑίϊατη, 
Τηδχῖτηδθ. δαοίου δ. 85 ἀοτηαρόρτιπι 
δ΄ ΟΥ̓ΔΙΟΤΘΠΊ, [Ἐ||556 ΒΌΆΒΡΙΘΟΙ, ΘΌ}π|5 

ν]ΐδιη βουιρϑιῦ πα] Θπ!α8 ἴῃ Θταῦ. 
Οτ. ἰβίονια οτιτοα Ρ. 145. 5666. 
δαϊῦ. διδὶς. θα 15, 411] νϑύθυ 
ΒΟΓΙΡΓΟΓΠ. ἸΟΘΟΒ. ΟΥΠΠ65. ΘΟ]]θοῖοΒ 
86. ῬΟΒΌΪ5568 ἠδοία αι, πππὸ ιορσο- 
18. ΟἸηΪΒι. [{π.|85 απδ6 [που 
διιοίογιία5. ἀοοοθί Ἰοσαβ [)επηοϑίμο- 
ὯΪΒ Ὁ. 424. ἴδ5 Ἰαπᾶθηη 6 Ὀ6110Ὸ 
ΠαΠατδιη 8θοίδίι8, αὖ αἷὸ ΠΏ Κ6- 
ὨΪΌΒ, σαγδτη. μθοσῃΐαθ ΡῈ}]}1686 
Βαβοθρογαῦ, του δατηϊηιϊδίγαθ)αῦ 

οἵ δυροθαῖ, οἸα55685. 1Ἰηβδύγα οί, τιῦς- 

ὍΘ τποητη θη 15 σχουπαθαΐί. Ρ]α- 
᾿δηοῆτι5 1ηΠ Ῥταθοθρί]8 ῬῬΟ] 1015. Ρ. 
812 Π : ᾿Ἐπαινοῦσι τὸν ᾿Αναφλύ- 
στιον Εὔβουλον, ὅτι πίστιν ἔχων ἐν 
τοῖς μάλιστα καὶ δύναμιν οὐδὲν τῶν 
“Ἑλληνικῶν ἔπραξεν, οὐδ᾽ ἐπὶ στρα- 
τηγίαν ἦλθεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ χρήματα 
τάξας ἑαυτὸν ηὔξησε τὰς. κοινὰς 
προσόδους καὶ μεγάλα τὴν πόλιν 
ἀπὸ τούτων ὠφέλησεν. 

ϑρα ἰἰς τ΄θ παι θα]ι5. ΡοΓΠ]- 

- 

οἸοβαπ ἰθρθτη ἰα]1ῦ, αὖ 4] ρεοα- 
Ὠϊατὴ ὑπρδίγαϊθιη (τὰ θεωρικὰ χρή- 
ματαὴὶ ἴῃ πη] αγοτη (στρατιωτικὰ) 
ΟΠ 586, σα ρΙῖ6 ρ]θοίογοίαν. [)6 
{πα ν]ἀ6 Ἰοθοβ ΠοἸ]]θοΐοΒ ἃ Ἐμιῃη]κθ- 
ΠΟ Ρ. 146. [άεια ἔμπα] 8 Ποσο- 
5160 οδριίαίθη σαῦβεμθ Ἃἰσθηΐ 
ῬΓΟΡΙΟΡ οχρβαϊιοπθη πο απ 
ποῖ δας, ααοα 61 ἸΏ ΟΥἸΠηῖη6 οὐὔ- 
Ἰιαῦ ᾿θιποϑίπεηθβ Ρ. 434. δᾶ 
τἀθτη ΘΒ 11 ἴ41588 Ἰοσ δῦ] ΟῺ]8. 86- 
ουδεΐο δαί, οἵ οἴδοις αὖ 15 561- 
ναγοίθν. 

Παῖς Ἰριύαν 610, απθτὰ Ραΐο 
ΣΧΘΠΟΡΠΟΏΪΙ [μπ|586. τϑαϊδα8 τη θᾶ- 
{π18πῷ ΔυσίοΟ ΘΙ, ΒΌΆΒΡΙΟΟΥ στδιῆ- 

οδύτπ ΧΟΠΟΡ ΒΟΉ ἕο ΒΟΥ ΡΒ1586. 11- 
Ῥτατὰ αἀα τραϊυιτι5. ΑΥΒΘΠΙΘπβθ τη 
δαρΘη 15, ΗἸρραγομίούτη εὖ Πθτατη 
α6 τ δααθβϑίυι, ααϊθτιβ οὐ μῖθι8 1ὰ 
ΘρῚς αὖ ΘΟΠΔΓΘΙΌΤ ΟΡΘ5. ΑΙΠΘΠΙΘΗ- 
Β1π1ΠῚ Ψψ6] γθϑίϊαουθ 6110 ΔΙΉ15885 
6] δῦρογθ ΠΟΥ ΘΟΘΘΒΒΙΟΏΪθΈΒ. 
ἴντα. Αὐμπθηϊθηβθιη, π ΡδίΓΙΔ ΠῚ 
τϑοδρύμππη, δσῦ ἸΠΡΥΏ15. ἸΟΘῸΒ 
ς. 2, 7, καὶ εἰ μετοικοφύλακάς γε--- 
ἀρχὴν καθισταῖμεν. ΘΝ 
ΡΓδοίαίιο. 

Πρ γοι]ο5. 'τοΪα δχραρτιαΐα ῬΓΘΘΠΊΪ 
Ἰοοο ἀδβαϊ ᾿ 6] τομαὶ σοτη] ΗΠ 6510- 
ΠΘ θη, 1,9. ΑΔΑΡ 60 ΟΥ̓ 160 Ὲ8 
ϑρδΥ ΔῊ] [(Ἀς.Ψ 15. 1. ᾿οιδοΟαδ8 
10, ὃ. 

Ἡδτιηδθ Ἰοοὰ5 Αἴῃθη. Μ. 5,2. 
Ἡϑίομθ βῃ. 1. 9. 
Πιρροηΐοαβ ΑἸΠοη. ον ΒΟΧΟΘηΐδ ΤΠ8Π01- 

Ρὶα ἴῃ ΔΥΡΘΏ ΓΟ Ο1η18. ΑΌΔΟΙΒ. οοσα- 
Ῥαΐα παρ Ν᾽ ϑοί. 4, 15. 

ΗἸρροϊγίαιβ βύπαιο νϑηδί 15 ΒΟΌΙ]5 
οὐ 1θῖδηδ6 1 66116115 δη. 1, ΤΟ. 

Ηοτπιθ ἢ. οδπὶ5 νη. 7.5. ΑΥ. 5»6: 
1: τ’ 

Ἡ γ θΥῖ5 ἢ. ο8η185  δῃ. 7, 5. 
Ἡγ]θῖιθ τ. ΘΔ 015 ἴῃ. 7; 5- 
ΠΙΊγτΙΕΙ θαὰϊ ΑἸῪ,. 22, 2. 
Τπάϊοαθ οαηθ5 αρίδθ δα] ΔΡΥΙῸΒ νθῆδη- 

αο5 Νβη. 10, 1. 
Φαρριίεν Βμθαθ ἴ., ΟἸΊΓΟΏΙ8. {παῦε ῦ 

γεη. 1.4. ᾿Αγήτωρ ἴ,86. 12, 2. 
Τοαθηθδθ οᾶπθ8, 486 οὐ (ὑδβίουϊδθ 

αἸσππίαγ, δρίδθ δα ἈΡΓῸΒ γθπαηᾶο8, 
θη, [Ο, 1, 4: 

ΤΔοθαδθιηο} Ρ116}}185 ὩΟΩ ΠΠ1ΠῈ8 
4υδηη ΡοτῖὶΒ ΘΟΥΡΟΙΒ ΘΧΘΓΙΓΟΙΌδ, 
ΡῬΙΟΡοπιιηΐ [μᾶ6. 1, 4. Αρμα ΠῸ5 
ΒΡΟΠΒα5 πιοάδβίθ δορθα!ϊ δα Βρ0ῃ- 
Β8Π1Ὶ 1, 5- Μαγαβ πχόγοῖη οθα!ξ 
ΑΙΌΘΥΙ ῬυΟ]5 ΡῬγοογεαπᾶδθ ρῥγαίαᾶ 
1,7. Ἐάποαο ᾿ἰθϑγοσαπη. ΘοΙη- 
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ἴΏ1558. οϑί τηδριβύγο ΡυΌ 00 2, 2. 
ῬΌΟΙΙ π8α18 ΡΘαΙθ 5 οἴ πιηο νϑϑῦζα 
1601] τοίο ΔῆΠη0 ᾿ποθαππῃΐ 2, 2 8. 
[τάθτη ρᾶγοο Εἰθ0 τὐὐπηΐαν, αἱ ΓΌΤΑΓΥΙ 
Ἑσορδηῃΐυτ, 5664 ἀθρυθῆθηϑὶ 1 ζαγίο 
ΨΟΥΌΟΓΙθτι5 οαθα αν 2, 8 5. ὐτὰ 
ΠΡΘΓΟΤ ΠῚ δϑῦ ΘΟ]. 1Π1Π15 2, Ε1. οὗ 6. 
ΑἸΔΟΥ ΡΘΙΟΙΤΙΠῚ οδδίαβΒ 2, 12. 
Ῥαοτι βιιπῦ τηοαβϑι! οὖ θη ρεσδῃ- 
[65 2. ἘρΡΠΘΌΙ Θχθυοθηῦαν νθηδηαο0 
4.7. ὔἴνθβ ραΡ]ΠΙοΘ ορυϊαπίατῦ 5. 
Α ΠΟΥ] βὕμαϊο δγοθηΐαγ 7. .Νία- 
οἰδίγαίτιβ οὐ ἰθσθβ οοἰππί ὃ. Ἦο- 
Ἠδβίδί! βδυπαθηΐ 9. ὅϑὅειθβ [πα ϊοιατη 
Βα οαπὶ νδθ Πποποβίθ ἰγαηϑδοίδθ 
10. ΠΒΘΙῚ ΠΗΠΠ81Ὶ βίμαθηΐ Τὶ 5. 
ΒΗΘ ΠΟΙ5 ριόγοοδίὶ ὄοποράπηΐ 

ΑΒΘ] η51}) 18. ῬΥϊηοΙραύαπη αΥ86- 
οἴαθ Νϑοΐ. 5, 7. [πνᾶάιπί ΑΙ: 
ΟὍΤη ΟΠ ἘΠΙΥΘΓΒΙ5 ΟΥΆΘΟΙΒ ΜΙ. 7, 4. 
ΜΘββθ ΒΒ γ]ΟΌ 15 ἀΘ 6 ]]δηΐ ΔΙ ΘΏ]Θη- 
565 Αἴ. 2,11. 

ἢ ,θυββοη ἢ. ο8 15 6η. 7, 8. 
ΓΑΌγοΙ οααὶ ΑΥ̓ΤΟ 1, 4; 24,1. [Αῦγε8 

24.1.2. 
Τιοοἶοϑ ἢ. οαπὶ5 θη. 7. 5. 
ΓΤ ΘοΥΙθ5 σα η65 θη. το, 1. 
ἔγεσυτῃ Μ. 95, 6. 
Πγοῦγριβ νἱχιῦ ἰθιηρουῖθιι5 ΕΠ 6 180]1- 

αἀαγαιη ἴμᾶς. το, 8. ϑαριθπίϊα 6788 
Ἰαιιάαίτιγ, ααοαὰ [ὈΤΓ δὰ ΟἸν} 18 
σοηϑὺψαθτις ἃ οοίουὶβ αἰ ΥβΘ 1, 2. 
Οὕαοῦϊο ΔΡΟΙ π15. Ἰασθβ 5888 σ0η- 
βγπιαν ὃ, 5. 

Τ γαιϊ τηϑγοθ 8 π]ταπί ΑἰΠΘΠΙΘηΒ 1115 
δ ΟῚ 5... 

Τ γδιϑύτατιια ἀαχ ΑΙΠθη., δ Χ}]1ο τηϊβ- 
5118 ΔΑτοδα!θαβ, Ν᾽ εοῦ. 5, 7. 

Μδομδοη (ὑ ιτοη 5 αἀἰδοιρι!αβ θη. 1, 
ΤῊΣ 

Μεδαδ5 ἢ. οδη18 νβῃ. 7; 5. 
Μεαϊσσπτα Ὀε] απ Ν δοῦ. 5, 5. 
Μάδσαγα ὉΓῸ5 αδϑύ Ὁ ρθη 115 

ΑτΠοῖ5 [9 βίδαϊα ν᾽ βοΐ. 4, 46. 
ΜδρΊ 5 Ατὐτ. 5» 2. 
Μεϊδηϊοη (ὑ ΙΓΟΠ]Β αἸΒοΟΙ ΡΒ  βη.1,7. 
Μεϊθαρον (διγοηῖ8 ΟἸβοιραϊαθ. οα]ρᾶ 

ΡΔΙΓΙΒ 1ΠηΓ6]1χ Ὗθ πη. 1, 1Ο. 
Μεποβίπθαβ Ἰαπάθ νϑῃ δῦ οἢ5. οἵ Τὶ 

ΤῊ] 8715 ΟἸαγΒ θ. 1, 12. 
Μδβθεμη ἃ [ϑοθαδθιηο 8 αθν]οί! 

ἌΡ: Ὁ. 11. ᾿ 
ΜΠΠδϑιοσατη ΟΡ ηδίθ5 Ῥ]θθθτη {τὰ- 

οἰααπὺ ΑΗ. 2, τι. 
Μίποῦνδθ βϑουιβοδηῦ [ΔΟΘ δου 1} 

Δα ρείτίαθ ἤπιθ8 ἴ,86. 19, 2. Ξ'6ῃ 68 
θαλλοφόροι (ἀεἸστιπίαγ 4, 17. 

Να15 ἡγρῃδ Θ6]]6χ «ΟνἹΒ οὖ τηδίευ 
ΟΠ γοηῖθ θη. 1, 4. 

498 
Νεεβίονυ ΟΊ ΡΟ 15 αἸβοιρυ] 5 Κη. 1, 7. 

ΑὙΤῸ ΤΩΙ ΑΥῚΒ ΡΟΥΔΙΒΒΙ ΠῚ ΙΒ 1, [2. 
Νιοοταΐαβ ραῖον ΝΟ Ν βεῦ. 4, 14. 
ΝΙοῖὰ5. ΝΙΘΘΓΑΙΙ ἔ. γη1}16 ΒΟΡνῸΒ [ἢ 8Γ- 
ΘΘΏ ΘΠ ΓΟ ἸΏ15. ΔΙΌΟΙΒ. οσοιραῖοβ. Ὠδ- 
Ῥαϊ Ν᾽ δοῖ. 4. 14. 

ΝΟΘ8 π. οδηῖβ επ. 7; 8: 
Νοτηϑεθβ ΑΥΓ. 24, 1. 
ΝΝγϑᾶ ΠΊΟΠΒ ϑΥταΘ θη. 11,1. 
Οατγβαθ βοϊθηΐ δα 185. ἀθΟΌΥΓΘΓΘ. ΡΘΙ 

ἀθολνια 4. 8, 6. 
Οεμδ8 τι. 6815 ὕ6η. 7. 8. 
ΟἸγΓΡὰΒ ποη8 Μίγβιαθ ὅθ. 11,1- 
ΟΥ̓Θ6 π. 68Π|15 δ ϑη. ἢ; 8: 
Οὐίδια 18 πα ἴμις. 2, 0. 
Ῥαϊαιηθαθβ ρυ πὰ ἀθη ΒβΊπητι8. ΠΟΙ ΠΩ 

5.86 δοίας5 6. 1, 11. 
Ῥδῃ ργϑθεβῦ νθηϑί οὶ ΑΥΥ. 34, 2- 
ῬδηρδΘΙΙΒ ΠΠΟΠΒ5 ΘΗ. 1191. 
ῬεΙθαβ αἰβοῖραμιβ ΟἸγομβ Ν 6η. 1, 8. 
Ῥδοροηποβιβ Δίῃ. 2,7. ἔααϊ ΑΥΥ. 

ἼΣ δ.. 
Ῥοϑύθοοθα ἢΠπα ΑἸοδῦθι Αἰ ΘΏΙΘη515 

γξπι, τὸ 
Ῥεγβδβ βοϊθηῦ θα 185 ἀθΟΌΤΓΟΥΘ Ρ6 46- 

οἶτνια πῃ. ὃ, 6. 
Ῥευβίοιβ τηοάτι8 δα σππὰ ΘΟΠΒΟ ΘΠ ἀ6 6] 

ΝΠ τ. Πη: Ὁ: τὸ: 
ῬΠαίεστιη Μ. 9,1. 
ῬΏΠΏαβιβ, αηθ ΡΠ δια ππιπὶ ΠΙππιπῇ 61101- 
ὑπ νοῆι 2, 4. 

ῬΕΙΠοτοη 68, μοῖπο αἰνθβ Αἰ ΠΘΗ]6η- 
515, 41 ἀὐρϑηύατῃ ΤοαἸϊθη πη οὐ78ἃ- 
ΐ. Νεςοῖ. 4. 15. 

ῬΠΙΘΡ ΟΝ τὶς ΘΔ Π5, ΜῈΝ. 7: 5: 
ῬΠοΟθηΒ68 δεῖ. Ρ, 9. 
ῬΠΟΠᾶΧ τ. 6818 7; ἢ.- 
ῬΏγητα ἢ. 6815 7; 5. 
Ῥῆγυρεβ τη ϑηῦ ἴῃ οχογοια ΑἰΠ6- 

ὨΙΘηβίατη Ναί. 2, 2. 
Ῥιματ5 8110 ἔθυβϑ 8 τ ϑ]ου 8 ν8Ώ. 11,1. 
ΘΙΡΒΟΡΩΒ ὙΠ ρθε 5.15 
Ῥοαδλιγῖτιβ ἀἰβοῖραϊαθ ΟΠ γοηῖβ.  ϑη. 

1. 14. 
ῬΟΙῸΧ αἰβοιροϊαβ ΟΠ ΓΟΠΙ5 ΝΘΠ.1, 12. 
Ῥοϊγάδτααβ Αὐτν. 96, 2. 
ῬοΟΙγΠ]Ο65 ΑὐΥ. 96, 2. 
ῬΟΙΥΒ ἢ. 68Π15  εη. 7: 5- 
Ῥοπίαϑβ ΑἸΗ. 2, 7. 
ῬοΓρᾶχ π. 6815 6. 7: 5. 
Ῥογύμοῃ ἢ. ὁ8η15 δῇ. 7; 5- 
ῬτΟΟΥΙΒ ΠΟΡ1]15 νϑηδίσχ θη. 12, 18. 
Ῥβγοῆδ ἢ. ΟΔΠ15 ὗ6η. 7; 5. 
Ῥδυίία!α Αὐτ. 24. 4. 
ΒΥ ΠΝ ἸΕ α΄ ΘΙ]: ΠπῸ: ΤΠ. δ. 
ἘΔ ΟΠΊΘ ἢ. σα η15 θη. 7; 8- 
5818}18 ΑΥΥ. 24; 5. 
ΘΟΙΠΙ 6. [Ἐπ᾿ 12. 5: τ; ὕ: 
ΘΟ τμια ΑΥΤ. 22, 2. ΘΟΥΓΏΙΟΙ Θ6Ὲ1, 4. 
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516118. ΑἸ. 2, 7 
ΘΙσαΪα5 Θαπ5. ΑΤΎ, 22,2 
σΩΟ Δἴπϑη, α6 σα θα. ΘΒ.ὉῚ ΒΟΥΙΡίου 
ἘΠ 5.3 τοῦ ὖ: Αὐτ τ: 

ϑοβῖαβ Τῆταχ δ εοεῖ. 4, 14. 
ϑραγίῶ ΥὉ5 ροϊεπίϊββηα ΟὙδθοῖδθ 

ΠΡΟΣ ἘΣ Τ᾿ 
ραν ὑαΐδα βύπα 051 ν θη δίι 15 [,80.4,7. 

Οὐὐτοπδί! ρτοθί!ατη ᾿ηθαπῦ 13, 8. 
ΘΡΟΥΌΠΟΙ ἢ. Ο8η15 ,6η. 7; Β5. 
ϑρααθ ἢ. σϑηῖβ ὕβη. 7; 5. 
ΘΊΘΥΓΠΟ5 Π. ο8 15 8ῃ. 7 ἘΣ 
ΒΌΠΘΠΟΗ Ἡ. σ8Π|5 θη. 7; 5. 
ΘΌΘΟΙ ἢ. Ο8 15 6 η. 7, 5 
ΘΌΟΠΟΙ ἢ. 6815 Ν6η. 7, 5. 
ϑύγταχ ἢ. δ η15 ὕϑη. 7, 5. 
ΘΥΤῚ πηΠδηὖῦ 1η ΑΥΠΘΠΙΘΠΒΙ1ΠῈῚ ἜΘ Χοι- 
ΟΡ ΘΟ. 2. 5. 

ἼΆΧΙΒ ἢ. 815 6ῃ. 7, 5. 
'ΓΘΙαηοη ΟΙΓΟμΙ5. αἸβοιραϊαβ. απχιῦ 

ῬοΗθοθαῖη ΑἸοδῖῃι Ε]Ιατη, ΘΟΙΊ68 
Ἡδτοα]15, ἃ 400 δοσορὶΐ ΗΠ βίομθ ἢ 
ΔΙΌΠΕ Ἐ, 2; ὃ. 

ΘΌΟΘΕ ΑΥΤ. 95,1 
Το Ποη ἢ. Θ8Π18 ΘΗ. ἢ. 5- 
ΓΒ Δ]]Οη ἢ. ο8 15  ϑη. 7, 5- 
ΤΠΘΡδ8 αὖ δυροηιοαϊηῖ5. ΑἰΠοῖ5 ΠῸ 

ΘΙΏΡΙ5 βύθα!β αἰβίαηί βοΐ. 4, 
46. 

ΠΟ ΌΔΩΙ ΘΠ Θῆς15 ρτονοσδῖϊ ΠΟ Π6685- 
Βούαπῦ ΑΥΠΘΠΙΘΉΒΙ 8 ἹΠΩΡΟΓΙ ΠῚ 
ατάθοῖδθ Ν᾽ εοῦ. 4; 7. 

ΤΠ Θβοαβ γαθοῖδθ Ποβίθθ δαβιρ οἱ 
ρϑίσιδτη δυχὶῦ βη. 1, Το. 

ΓΘ ββαϊαβ δα Αὐτ. 22, 2 
ΤΠουϊοαβ νοοῖ. 4; 42. 
ΤΉ γπλ5 ἢ. ΘΟ η15 6. 7, 5 
Ἔτο]α οἀρία Ὁ Ἠδγοα]θ βη. 1, 9. 

Τοῦτα οροῖα ὕΠπ|5 οἵ [1οσηθαι5 
ΤΩΣ 

ΠΎΤΌΔ5 π. οδη15 6. 7. 5- 
{Π|χὶ85 οροῦδ οαρίϑ ΠΤο]6 6. 1, 12. 
ΧοΠΟΡμοη ΑΥΓ. 24, 2. Φυηίοῦ δᾶ 

ὥς 
Χιρμοῦ ἢ. σδη15 ὕ θη. 5» 5. 
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ΖΌΌΝΙ ἘΠ᾿ ΒΟΗΝΕΓΌΒΕΙ ΑΥΘΟΤῸΝ ἘΠ᾿ ΟΟΝΕΒΟΤΌΝ. 

᾿Αβλαβὴς, ἱπποχίπ5, ἴ,. 5, 4. 
ἁβρὸν βάδισμα οδπῖ5, ΑΥΥ. 7, 7. 
ἀγαθὸς, α. δος. ἀγαθοὶ τέχνας καὶ λό- 

γους καὶ πολέμους, 6. 1,14. Οἴιπὴ 
δι. ἀγαθοὶ τοκεῦσι, τῇ πόλει, ἑνὶ 
ἑκάστῳ τῶν πολιτῶν καὶ φίλων, 
ψβη. 12, 17. ἀγαθὸς διώκειν, 160- 
6115 86 ΡΕΓΒΘ] ΘΠ] ΠΠΊ, ΑΥ̓Τ. 24, 2. 
τἀγαθὰ ἴῃ τηρί8}}1{0 1Π15 ν᾽ δεῖ. 4,22. 
ἀγαθὰ οαμὶ Ἐὰ. 1, 2. 

ἄγαλμα, -τ ον 46 εἰαύπια ἄθο- 
ΠΠΓΉ ΝΘΟΙῚ, 4. Μ-.5, 2. 

ἀγαπητὸν, 5815 εεῖ. ἀγαπητὸν ἀκοῦσαι 
τὸ ἐρωτηθὲν αὐτῶν, [ἴ,. 53, 6. 

ἄγασθαι, ΔατΗΙΓΕΥ, ΤῸ Ρταθβίδ Ἰ8 ΠῚ 
ἸΠΒΙΘΏΘΙΩ ΘΟΘΏΟΞΟΘΓΘ, ἴ,.. 1, 7. ψυ- 
χὴν παιδὸς, 6 1Ὶ ΔΗΪΤητΤη τη ΔρΉΪ8- 
σΕγΘ, ἴ,. 2, 12. ἀγασθεὶς, ατὶ ργο- 
Ῥαν1ῦ, τοὶ ρτϑθϑίδηῦα οἀρίαβ, Εἰ. 

βιδτις 
ἀγαστὸς, ἈΠΡΛΙΓ 18, ἘΣ τα, Ὁ: 
ἄγειν εἰρήνην πρός τινα, Ἀσ6ΥΘ -Ρδροτῃ 

αἴιπα δ]1ατιο, οί. 5. 13. ἡσυχίαν 
γεςῖ. 5, 2. τῆς ἡνίας, ἀπσοτα ἢδῦ6- 
Π18, ἢ. ὁ, 9. ἄγεσθαι γυναῖκα, ἀπ- 

ΟΕΙΒ ὈΧΟΥΘΙῚ, ᾧ,.. 1, 6. ἄγεσθαι, 
δα ποατὶ, 66. οϑῃ1)τ18 νΘηδί]ο15, 8η. 
Θππα- 

ἀγελαῖαι ἵπποι, Θατιαθ οΊΘΘαΪ65, 7186 
δα ρθΠ|05 σισπθηᾶοβ βϑπηΐ α68.:- 
Παξδ6, ΠΕ. ε.. 8, 

ἄγημα, ὩἉΘΤΏΉΘΏ, Π: ἘΠ ΘΕ 1 9: 6: 

ἀγήτωρ Ζεὺς, αἱ ἀποιϊῦ ΘΧΘΓΟΙΓΠΠῚ 
ῬΙΟΠοϊβοθηΐθπι δα] θ6]] πη, ἰ,. 12, 2. 

ἄγκος, τὸ, ν8}}18, ὕἴ8ῃ, 10, 10. 
ἀγκύλη, 488, ἴῃ. 6, 1. 
ἀγκὼν, ΟΥ̓ΕΓῚΒ ὑξοῦς, ΠῚ 1: 
ἀγλαΐα. νϑητιβίαβ, ἔῦ. 5, ὃ. 
ἀγνὼς, Ἰσποίυ5. σὺ 7: 1 
ἀγορὰ, ΤΟΥ ΌτΩ ΤΈΡΙΙΠῚ νΘηΔ τη, εο. 

4. 40. ἀγορὰς αὐξάνειν, τηριοδίι8 
ΔΏΡΟΓΟ, δ οοί. 4, 40. 

ἀγοραῖοι, τ Πα] ΠδίοΥΕΒ5, ΡῈ1511}1 τηθτοδ- 
[ΟΥ65, 41] ΠΠΘΥ ΘΔ Πα 8. Τ]ΘΓΟδΙΟΥΊ- 
15, αυοα βίαι! νεπαεηΐ, ν᾽ ϑοῦ, 2, 
ὅτ 
Α' 

ἄγρα, ἴετα; αἱρεῖν τὰς ἄγρας, νΘΗΔΙῚ 
ἔογαβ, ὕἴβῃ. 12. 2. ἄγραι καὶ κύνες, 
νϑηδίϊο, ἴ6η. 1,1. 

ἀγρεύειν, νΘΠΕΙῚΊ, δῖ. 4, τ8. ,6η. 12,6. 
τὰ ἀγρευόμενα, Ῥγαραᾶδ α86 γεῃα πο 
δ [αοἰδ- [2.:Ὲ.- Ὡ: 

ἀγρευτικὸν, νἱ πη Δ ΘΠ5 Ποβίθβ νθηδη- 
αἱ, ἢ. 6. [8]16πα], Μ. 4, 12. 

ἀγροτέρα, σοσποχηθη [)14η86, ἴῃ. ὅ, 
13 Δηηοῖ. 

ἀγρυπνεῖν, νἱσίίατο, Μ. ό, 2. 
λυ οὐ ἀν ον ατο βδαὰὰβ ἀποϊίαγ, 

6, 59 8, 8. 

ἘΠῚ εαἀποαῖϊο, Ἐ. 3, 4. ἡ ὄπισθεν 
ἀγωγὴ, ἀποῖϊο δαπὶ δὰ αἰ βαθαΒ 
ἀποθηΐετῃ βεααῖίογ, [Ὁ. 6, 4. ἀγωγὴ 
ἁμάξης. νοοίατα, ἴ,. 7, 5. 

ἀγὼν ἐν ὅπλοις, ΘΕΓΙΒΙΠΘΏ ΘΙ ΠΊΟΤΊΙΠΊ, 
ΘΙ παι, ἴω. 11,2: 15, ὃ. περὶ ψυ- 
χὴν ΤΠ ΤΟΥΣ. 

ἀγώνισμα, ἀδοῦγβιο δαυθβίτ!β, 86 
οβίθηἑ 018 σταίια ἢΐ, ΜΝ. 3, 5. 

ἀδάμαστος, ΠΟΠατΙΠῚ ἀοΙΪΐτι8, Εν 1, 1. 
ἄδειν εἰς θεοὺς, Ὠντῆηηοβ ἴπ ἄθοβ οδ- 

ΠΈΤΕΣ [2 ἢ. 
ἀδικεῖν, ἩΟΘΘΥΘ, ἀΘ6 Θ40, 5γη. κακουρ- 

γεῖν, Ἐὶ. 6, 2. 
ἀδικία, ἸἰΌ1α4ο τηδ]ο δοιθηαι, ἃ. 1, 5. 
ἄδικος, τὰ ἐντὸς ἄδικα γίγνεται, δ εῃ. 

95 4, ἀπιποΐ. ἄδικος γνάθος, ΤΆ Χ1}18 
ἸΠΊΡΓΟΠΔ, αα86 ἴδηι) ατιτᾶ 65 αἴ 
ΨἹΠῚ ΠΠΘΏΪ ταϊητι5 Βθηθδΐ, ἔν. 3. 

ἀδόκιμος, σοὨθπΠηΐα5, πῆτε δι 
3» 8: 



2910) 

ἀδύνατος, ᾿τη 6 6111 ὰ5, Κἴ θη. 5, 14. ἀδυ- 
νατώτερος, Νϑοῦ. 5, 2. 

ἀείζως, ἀϑδίθγμα8, θη. 1, 8. 
ἀείμνηστον κλέος, 5ΘΙΠρ᾽ ΕΓ ΟἹΟΥΪΔ, 

εη. 1, 6. 
ἀέναος πρόσοδος, τοὐϊΐα5. ρογρϑίμπαβ, 
ἣ γ εοῖ. Ἴ ἘΠ: χείμαρρος, γεη.ύ, 5: 
ἄηθες ὕβρισμα, ρολυ]δης16 πονδ, 60} 8 

Ῥοθῆδ ποῃαστηῃ δβϑὺ ἰαρα βϑηοϊία, Δ. 

ἘΠ ὉΣ Ἶ Ὡς 
ἄθλον, Ῥγδουημιτη, δ ϑοί. 5, 32. ἄθλα 

προτιθέναι. οοΥζθΥΠ]Π15 ρΥϑθιηῖα ρτῸ- 
Ῥόπογθ, Μ. τ, 26. 

ἀθρεῖν, ΟὌϑεννατο, Μ. 4, τό. 
ἀθροίζειν εἰς ἕν, σΟΠΠσεῖθ, Α. 2, 7. 

χρήματα, αἸϊντ185 ΘΟΏΡΕΙΘΓΟ, [.. 7, 4. 
σΟΏνΟΟδΓΘ, ἰ,. 2, 2. 

ἀθρόοι, οταπιθβ, Ρ] αγ65. 5102] 5. 88, 
ἌΣ ΘΕ ἢ ὦ ἢ ὦ» ὦ: τν 
12. Μ. 5.5. ἀθρόῳ τῷ σώματι, ἰοΐο 
ΘΌΤΡΟΥΘ, ΟΥΠΏ] 118 ΘΟΥΡΟΙῚΒ ΡΑΓ 8 
ΒΓ], Εὖ, ὃ, Ρ. : 

ἀθυμεῖν, ἀηϊτη τη ἀοΒροηάσδγο, κοί. 4, 

84: 
ἀθυμία, 50]]ἸοἸπιᾶο, τηθία8, Εὰ. 9. 12. 
αἰδεῖσθαι, μυα]σῦτη 6556, ΡαοΥ5 Πᾶ- 

616 ταὐοηθηη, ἷ.. 1, 5. τοὺς ἄρχον- 
τας, ΥΕΥΘΓΕΙῚ τηδρ᾽ϑύγαίιβ, ἰ,. 2, ΤΟ. 
τὸ αἰδεῖσθαι, ρΡιιάοτ, τηϑίτι8 αγριία- 
αἴηῖβ, ἰ,. 2, 4. 

αἰδήμων, νΘΥΘΟΌΏαιι5, πηοαθβίαβ, ἰ,. 2, 
το 2» ὦ 

αἰδοῖα, ρᾳοπάδ, ᾿ὰ. 1, 2. 
αἰδὼς, ρα οΥ, Ὠϊούτβ Γτρι 6 1η15, ἴ,. 

ὅ)., Ζ)ς 
αἱρεῖν τοὺς ἐναντίους, ᾿οΒί65. ΒΌΡΘΓΑΙΘ, 

ΔΒΒ6α], Μ. 1,2; 5» 14. 
αἱρεῖσθαι, 5101 ἀοΊΊροτο, Α. 1,1. τινὰ, 
ΔΠΟ] 5. Οαιιβδιὴ {π|6171, 80 8]160]} 8 
ΡΑΓΌ 5 Βίατθ, Α. 2. 10. τη8]16, ἴ.. 
0: 1. μᾶλλον, τη8116, βαῖ1π15 ἀἼλΟΘΓΕ, 
ΠῚ ΤΠ Σ. 

αἱρετώτερον, 
ΘΒ ἔΠ ὉΠ Τ 

αἴσθησις, νοϑτρίατη, 6 Π. 2, 5. 
αἰσχρολογία, αἰοίοταπη τπτριίμαο, οὉ- 

Βοοθηϊίδβ. ἴω. Ρ. 6. 
αἰσχρὸς, ἴΌΤΡΙ [ΟΥτη8, Εὐ. 1, 17. τηδῖο 

ΘΟΙΟΙΟ, 1... 5). ὃ- 
αἰσχρουργία, ἴαοΐοτατα ἱατριίπαο, ἢ 6- 

σιίαμῃ, ἰ,. 5, 6. 
αἰσχύνειν, Αἀοἰουμηδτθ, Εἰ, 1, 12. αἰσχύ- 

νομαι, Ρᾳαδί τη6, στα 1ηΐ. ἴ,. 0, 4. 
αἰτίαν ὑπέχειν, Οσυἱρατη Βυιβίποιθ, ἴ,. 

9. 5. αἰτίαις αὑτοῦ, 5υ8 οὐ]ρᾶ, δ εη. 
ΤΠ ΤΟΣ 

αἰτιᾶται ὁ δῆμος, ὡς ὀλίγοι---διέφθει- 
ραν, Οουἱ]ραΐ, Α. 2, 17. 

ἄκαιροι ἡδοναὶ, νοϊ]αρίαΐαδ. ἱπηπηο1ο86 

τῇ 6115, Ργδοίθγε πα τα 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟῦΞ. 

εὖ Ἰηϊοπηρθϑίνναθ, θη. 12, ΣΡ. οὐκ 
ἀκαιρότεροι φυλάττειν, ΠΟ ᾿παρίϊο- 
1685, ΠΟ ΤΏΪΠ1|8 Ἰ΄Ποπεὶ. Μ. 7, 6. 

ἄκαμπτος, ΠΟΠ ἤθχιιβ, Ἰπητηοία8, Ε. 
10, 9. 

ἀκίνητοι νόμοι, Ἰορθ5 Ἰῃμνιοἰδίδθ, ΗΥΤΊδ6, 
Τρατῆ τ. 

ἀκμάζοντες, ἸΌΥΘΠΘΒ, αἱ δοίαία νἱρθηΐ, 
δα δοίδί!β τοῦτ ρεσνοπουαπί, ἰ. 
Ὁ" ἢ: τὸ: Σ᾽ ΜΙ Ὁ Σ 

ἀκμὴ τοῦ σώματος, ΝΥἸΘΟΥ͂ ΟΟΥ̓ΡΟΙῚΒ, 
δοίδίιβ ἤοβ, ἴ,. τ, 6. 

ἀκοαὶ, αῦγθ5, 6η. 1, ἢ. 
ἀκολασία, ροία]αηξια, Ἰαδοῖνία, Α. 1, 5» 

Το. 
ἀκόλαστον παριέναι, ἱταΡ Ὠ᾿ τα ΒΙΠΘΓΕ, 

ΝΣ ΠΣ τὸ; 
ἀκολουθία, σοταϊίαί8, σοΙηϊῖθ8, Υ 8 η. 

ΤῸ, 5 
ἀκόλουθος, ΠΟ ΘΠΘΠΒ, ΓΟΒΡΟΠΆΘΗΒ, Εἰ. 

1,12. ΒΕΓΨΈΒ, 4αὶ που τη σοτηϊα  ὉΓ, 
Ἄχ. Πρ ΠΦς 

ἀκονιτικὸν φάρμακον, νΘηΘππιη, 6. 
ΕἸ 2. 

ἀκοντίζειν, δου] πὶ ογαϊτίουθ, Εἰ, 7, 5. 
 ,΄βῃ. το, 1ο. 786] 411 ο. 866. Εἰ, ὃ, το. 

ἀκόντιον, ἸδΟΌ] τ, εἰς ἀκόντιον ἀφικ- 
νεῖσθαι, τιϑατιθ 8α 186 }1} 1Δοίατη ν6- 
πἶτο, ὦ, ὃ, τὸ ἰδοι]ογατα δμη 6 ῃ- 
ΟΥ̓ ΠῚ ΘΧϑυο Πὰ], ΜΙ. 1, 21. 25. 

ἀκόντισμα, 860} πἀηϊ8. νἱθγαῖϊο, Εἰ. 
πον ΤΙΝ 

ἀκοντισμὸς, Ἰαουϊοταπι Θππῖββῖο, Μ. 

3 3» 6. ̓ - 
ἀκοντιστὴς. Ἰιουϊαΐοτ, Μ. 1, 21. 
ἄκοπος, ᾿ηοἴθβϑυβ, ᾿ὰ. τ, 6. 
ἀκούειν κακῶς, τη816 Δα 1Γ6, ᾿πἴάτηϊα 

Ἰαῦοταγο, ἃ. 2, 18, καλόν τε ἀκούειν. 
ΝΙ. 2. 2: ὃ; Ὁ: 

ἄκουσμα, τὸ5 δυαιία, βίγθριίιβ, Εἰ. 

5 9» ἼΝ 2 , ἢ ΞΡ ἀκρίβεια εἰς τὰ χρηστὰ, αἸΠΙσΘῃ5 5ΐα- 
αἴτιπὶ μοποβίδίβ, ἃ. 1, 5. 

ἀκρωλένια, εη. 2, 6; 6, 9 δῃηποί. 
ἀκρωμία, ΔΥΠΙΟΤΙΙΠῚ ΘΙ ΠΘη18, 5Ρ1Π8 

ΔΟΥ̓́ΒῚ ΒΌΡΓΘ ΔΥΓΏΟΒ, ἢ. τ, τι; 6, η:; 
ΠΣ  Π 

ἀκτὴ προέχουσα, Ἰι{{π|8 ΡγοΙηΙΠΘΏ5, Α. 
Ὁ)... ΠῚ: : 

ἀλεεινὸς, ἰΘρΙα 5, 6η. το, 6. Αττ. 9.1. 
ἀλεξήτηριον, Υοτηθαϊαμη τη8]1, 4816- 

ααϊα νὶπι τῊ8]}1} δύοθηαὶ παρθοΐ, Εἰ. 
(ὦ 

ΠΡ ΈΞΡΣ 1ὼθ ἔυτίο ἀθρυθθπαι, ἴω. 
2, ὃ. ἑαλωκὼς, Ν εη. ὁ, 1τὃ. 

ἀλλ᾽ ἐγὼ, ορὸ ψϑῖῸ, 1η1010 ΡΥ, [ἴ. 
1,1. ἀλλ᾽ οὖν γε, οοΓίθ, 58]06Π], 
γεῃ. 2, 2. οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ, ὨΪΏ1] Ὠ18], 
ΕΟ: 5. ὦ; 



ἘΝΌΏΧ. ΟΕ ἘΟΤΙΡ: 

ἀλλάττων ἐκ παιδὸς τὴν ἡλικίαν, Θρἢ8- 
Ὀσ5 [αοίαξ,  οη. 2, 1. 

ἀλλοῖος, 8115, ἀἴνογβιιβ, Εἰ. 6, τό. 
ἄλλοτε εἰς ἀλλοῖον τόπον, 81185 Δ [1π|πὶ 
1η ἰοσατη, Μ. 1, 2ο. 

ἀλλοιοῦσθαι. ἀλλοιοῦνται τῇ ὄψει---ἢ 
οἷοι πόρρωθεν ἔδοξαν εἶναι, νΔιῖδΙ], 
αἸβέεττο, γεη. 9.4 

ἄλλος. ἡ ἄλλη 1 ΕΠ τις τοῖα πτῦ 58, δῖ. 
7. 2. ἢ ἄλλη ἡμέρα, τεο]η]αα αἸ6] 
ΡΆΓΒ, ὕἴ8ῃη. 9, 17. 

ἄλλοτε μὲν ἘΠ: δὲ, τηο40---Τη060, 
ἘΝ. ό, τό: 8, 0. 

ἄλλως τ᾽ ἐὰν καὶ, ΡΓΑΘΒΘΡΕ Τα ααστῃ, δ. 
8, 14. ἄλλως τε κἂν, Εἰ). 7. 15. δια- 
ἜΣΤΕ ἄλλως παρέχει, ὕἴξεῃη. 12, 2. 
νΔΠΈΤΩ ΟὈΪ οἰ ΙΟΏΘ ΠῚ Ἀγ θμΐ. 

ἀλόγως, ἰδιηθιθ, δ βεῖ. 1, 6. 
ἄλυπος, 4] οδ΄ τηδχίμηδθ ἈΠ αἰ15, Ἐὶ. 

Ὁ τῶ. 
ἅλυσις. οαἴθηβ, Εἰ. το, 
ἀλυσιτελὴς, ἨΠ ἱπιοτὶ αἴεοτγθηβ, Υ εοί. 

ΕῚ 4: 6. ᾽ , "2 

ἄλυτος. 4] ΠΟ ΒοΙν!ςατ, θη. 5. 23. 
ἀλωπεκὶς κύων, οδηΐϊβΒ ναϊρῖπα, ὕβη. 

εἰ 2» δ τ ἅμα τούτοις, ργδοίοετθα, 8. 5. 27. 
ἅμα πᾶς, ΟΥ̓ΔΠΪΏΟ ΟἸΩΉΙ]8, ἃ. 2, 6. 
ἅμα τε,---καὶ, Εν πο τιρ 
αυοηπθ, Ε.. 7, 4 

ἁμαρτάνειν τι; 1ῃ δ᾽] γ6 Ῥθοοᾶτο, ἃ. 
τι περὸὺς, ΒΠΘΙΤΑΤΟ Ὁ, Μ. 4, 1. 
ἃ ἃ ΔΌΘΥΓΑΓΘ, θη. 3, ὃ. ἅμαρτά- 
νειν, 46 Ποβίιθαβ ἴῃ Π6]1ο, Δ. 4, τό; 
5» 23 7.8.0. υἱ ποδί ἁμαρτή- 
ματα, Μί. 7. το. εἴ τι ἁμαρτηθείη, 

, γεοῖ. 4.31: ᾿ 
ἀμαυρὸς, (6015, ἢοΌς685,  ἴβῃ. 5, 26. 

ἀμαυρὸν τὸ ἴχνος, νοετρίατ ΟὈβοα- 
στη, ΝΈη: 6, 2:1. 

ἀμαυροῦν, ΟὈΞεούτατη γεάάετθ, ἄ6]θγα, 
᾿ ὕβῃ. 5: 4: ἡδνὰ-. 
ἀμβάτης ΡῥΤῸ ἀναβάτης, Ἐὶ. 3,12: 

τος ὃ 
ἀμβλυώττειν, σαθουττο, ᾿δἰγθίβ οσι]ο- 

ΤΌΙΩ 8016 ἰὰ ὌΓΡΔΤΘ, γε. 5» 27- 
ἀμείβω. βάθος εἰς τὸ κάτω ἀμειβόμενον 

στενότητι, Ἶδπ. 9, 14. φΥδΔαϑίϊτη 
ΔΏΡΈΞΕΟΥ ΡτΟΪαΠαἸϊα8. 

ἀμελεῖν, ὨΕΡΊΙΟΘΙΘ: ἠμελημένη, ἐσθὴς, 
γψεβαθαβ πορσίθοῖβ, ΠῸΠ ΘΌΡΙΟΒΘ ΟΥ- 

παῖμβ δαΐ ΕΠ. Μϑηξ. τι: 
ἀμελέτητος, ΠΟῊ δΧογοϊζαῖτι5, ΘΧΘΤΟΙΓΙ 

ΕΧΡΕΙΒ, Μ- τ, τὸς: 3, δ: 8,2.- 
ἄμεμπτος λας, ἈΙΏΙΘῚΒ. νατΞ, ΟΕ] 

ΤΕΡΙΘΏΘΠΟΙ ΠΟΙΉηΒ. ΔΠΉϊΟἰ[ἶαὰ6. η8- 
ααϊῖ, Πω. 2, 14. ἄμεμπτος μελέτη τῆς 
ἱππικῆς, Ἀδὰ σοηΐεμηποηα οοτη- 
τη Πδίϊο Γγοὶ θατιθβίυβ, Εὶ. 8, το. 

ἘΠ: 

0 

ἀμέτρως, 51π6 τηο6ο, ἴ,. 1, 5. 
ἁμιλλᾶσθαι τὰ κατάντη, ῬΘΥ͂ 

σαγϑι σοπίεπαοστσγθ, ἔς. ὃ, 6. 
ἅμιπ ποι, ΝΜΙΣΕΣ: 13 δηηοΐ. 
ἀμισὴς, ΠΟΠ τηοϊοϑίτιβ, ΠΟῸ ΟΟἸΟΒΈ8, 

Ἰποαηαπ8, Εν. 8, 9. 
ἅμμα, ποχαβ, ποῦ 5, Εν. 5: 1. 
ἄμορφος. ἀαίουτοῖε, Ν ΘΠ. 3. 3: 
ἀμπέχειν, γΕΒΏΓΘΕ ; ὃ ἀμπέχεται, Ρ8]- 

Τπι 6 πη ὁ: 17 
ἀμφὶ, ΟἸΤΟΙΓΘΡ, εοῖ. 4. 42. τὰ ἀμφὶ 

χρηματισμὸν, δύ αΠαπὶ ἸαοΥ], Ἐξ: 
ἀμφὶ τὰ μέσα τῆς οἰκουμένης, Ν᾽ ϑεεἴ. 
1, Ὁ 

ἀμφιβὰς πατεῖ, ὕεῃ. Το, 12. 
ἀμφίδοχμος, ΡαἰΠΊ8115, 4] ΡΔΙ πιὰ τηᾶ- 

ὨῸ5 ΘΟΙΏΡΓΘΏΘΠΠΙ ροϊεβί, Εἰ, 4, 4. 
ἀμιβεθλαιτορεηβιαει οἰγουτηαΐας, βοΐ. 

ἘΠ: 
ἀμφίλογα, σοπίτογευβιαθ, Πιἴ65, δ θεῖ. 

» Ὁ» 9: Ξ »] Α Α «ς Ἂ ,ὔ 

ἀνὰ, ῬΟΙ, Οἶγοα, ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, ΕΓ 

τοΐᾶτη (σὐτδθοίδτη, δ εεί. 5: 9: ἀνὰ 
πᾶσαν γῆν; 10. (τη, εὖ ανὰ κράτος, 

ψὶ, υξϑι τποϑιο, ἘΠ 8; τὸ: 
ἘΜΗ͂Σ ἀρ ύδαϑ Βα ΕΠ ΠΕ ΜοτκεΣ 

ΘΟΠΒΟΘΝ ΘΕ «δαμήτη, ΒΒ. ὁ: τό: 
σις ΠῈΣ: ἀναβεβηκὼς, Ε4165, ΞΘΒΒΟΥ͂, 

ἯΣ ἰϑεῖρε ἀναβεβαμένος ἵππος, 501- 

εἶα ἀναβάτην ἔχων, Θ΄Ἐ885, Ὁ] 66401- 

ἴοτη Βιιβοοριί, Μ. τ, 4; 2. 4. ἀνα- 
βαθεὶς, δ. 5, 4. ἀναβαινόμενος, Ἐὶ. 
1,1. ἀναβάντα ἀποπλεῖν, 46 Πδν6 

ΠΟηβοθηδᾶ, ἃ. 2, 4. ἀὐαβοσύμεθα 
πρὺς τὸ ἄλλο σῶμα, Ἐ.. 1. 

ἐπ τε Ἔα πὸ τθροος ̓ βαυήτοτα, 
6: τ 2εν ΝΣ τς τὴ Ὠϊης ἄναβο- 

ὩΣ ἂρ. ῬΙα ἡβιτο εἴ Αρρίδηῃ. Ρῃηϊο. 
ἜΣ τοῦ. τὸν ἀναβάτην, ΞΌΓΒΌΓΙΩ 186- 

ἰατθ δηαομη ἢ σατϑα σοποιϊίαίο, ἀθ 
6489, ἔ. δ, 7. 

ἀνάβασις, ΟΟΠΒΟΘΏΒΙΒ 668], Εἰ. 5, ΤΙ: 

7: 2:4: 9:8: 
ἀναβάτης, δη1|685; ξ. 1, 4, 8 εἴε. 
ἀναβιβάζειν, Ἔα ᾿τρόπογο, ἔ. 6, 12, 

ταὖῷ ἀναβάλλειν. ἀναβιβαστέον ἱππέας 
Ἃ6 πιδοϊβίτο δαιίΐαιη, Μ. 1, 2. 

ἀνάβλεμμα, τοβροοΐι5, εη. 4; 4. 
ἀναγιγνώσκειν, Ἰεσοῖο, ΝΜ. 9.1 
ἀναγκαῖα, ε8 (1ὲὰθ ΠΑαΓΤΆΘ ποοοϑϑιῖδβ 

Ροβοϊύ, ν. 6. δΙν πῶς εαἰ ν681- 
ΘΎι: ἀπιέναι ἐπὶ τὰ ἀναγκαῖα, ΑΌΙΓ6 

αὖ παΐαγαθ ὨδΟΘββιϊϑοὶ ρᾶτθαβ, ἴ- 
ἘΣ ἫΣ 

ἀνάγκη, (ΠἸΒΟΓΙΠΊΘΠ νἹΐ86, 8. 1Ο, 14. 
ὨδίΌΓΆΪ]Ι5 Ἰτηρ τα, τοι ρῸ8. σαί}1- 
--. Δ εῃ. 7,1. ἀνάγκῃ, ἩΘΟΘΒΒΕΙΊΟ, 
Α. 3» 1- δ εοῖ. 4, 35. 

ἀναγορεύειν, ἈΡῬΕΙ 818, ὕει. 1, 14. 

ἀθο]ινῖα 
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ἀναγράφειν, ἴῃ ΟΘΟΘΙΟΘΙῚ 8. [απ] δ5 
ῬΆΘΠΙΟαΒ. τοίθυγο Ὀθηθβοιτη 80) 8}}- 
40 ρῥγδθϑυιαη) ΓΘ ρα Ὁ]1686, Ν᾽ δοῦ. 5, 
ΤΙ. ἀναγραφὴ, 1. 

ἀναγρία, ὕθῃηριι8 πο γΘηΔ 61, 6. 5. 
34. 

ἀνάγωγος, ἸΠΟΤΗΙδ15, ΓΟΥΌΧ, ΑΤΥ. 11,1. 
ἀναδιδάσκειν, ΑΥΥ. 255» 3, ΘΟ ΔΙ ΤΩ 

ἀοοθτθ. 
ἀναζωπυρεῖν ἵππον, ΘΧοϊΐαΓα ἰὼ, το, τύ. 
ἀναθορεῖν, ΘΧΒΙΠΓΘ, [,. 2, 
ἀναιρεῖν, ἡ γθ, ἀθ ΠΗ γεοεῖ. 6, 2. 

Υ. ἀναλύω. 
ἀνακουφίζειν ἑαυτὸν, 586 Ἰαναγθ, ἰὼ. 7, 2. 
ἀνακρούειν, Τουπηαογθ, ταίγαῃογθ, τὸ 

στόμα τῷ χαλινῷ, ἴὰ. το, 12: 11, 2. 
ἀνακτᾶσθαί τινα, 8 Που]ὰ 5 ἀατετοῖξῖι 

{Ἰᾶτ 5101 ΘσΟΠΟΙΠ ΓΘ, 5101 σΘνΊΠΟΙΓΘ 
δἰϊαπδιη, δ οί. 5, 2 

ἀνακύπτω. ἀνακεκυφὼς, ο΄δοίο, οδρΙί6, 
ἢ. ἴδια 

ἀναλαμβάνειν, δα στη ΤΟ ΘΓΘ, Τὰν 5. 5 
δΔηποῦ. ; 8, 7. Υθδύϊιογ 8} 0611, ν οοῦ. 
5» 5: 

ἀνάλλεσθαι ἐπ᾽ ὄχθους, Μ. 8, 5. 
ἀναλύειν τὰ περὶ κυνηγέσιον πάντα. 

εη. 5, 24, τϑῆρϑιθ. ἀνελεῖν εϑβί 
βῃ. 6, 20. 

ἀναμιγνύναι; ὑθΙ ΒΒ ΘΓΆΥΘ, 1,. 5» 5- 

ἀνάμματος, ΘῃΟα͵5, εἰπθ ποᾶο, ὕβῃ. 
δ δ 

ἀνανδρία, ἴ,. 9, 55 ΥἱΓΡΊΠαΤη βία, 
αθδ6 ΠλδΤ05 ΠΟ Τρ αηύ. 

ἄνανδρος, ἸσΏδνι5, ὑπ] 65, ἴω. το, 6. 
ἀνάντης, ΔΟΟ]νΙ8, 5 ΒΌΆΓΒΌΠΙ ΨΘΥΘΘΏΒ, ἴν. 

“9.7: : 
ἀναπαῦειν, αὈ1Θ΄6 ΤΕΟΙΘΔΓΘ, Μ.4,1. 

ἀναπεπταμένος, δρετίαϑ, ρϑίυϊα5, Εὖ, 1, 
10. 

ἀναπίπτειν, 586 τϑουγναῦο, ᾿ἰ. ὃ, 7. 
ὕπτιος ἀναπεπτωκὼς, Μί'. 5, 14. 

ἀναπληροῦν, ἱἰτρ]οτο, μύρια, νοεῖ. 4, 
γε, 

ἀναπτύσσειν τὴν ὁπλὴν, πηρυΐδτη 806- 
τῖγο, Εἰ. 6, 2. ἀναπτύσσεσθαι, 6χ- 
Ῥ8ΠΑΙ, ΘΧΡΙΙΟΔΥΙ οὖ ΒΌΓΒΌΠΙ ΔρΘΙΠΊ, 
Τὰ. 12, 6. 

ἀναρίθμητος, ἸΠΠ ΠΤ ΘΓ Δ 1115, Θοῦ. 4. 25. 
ἀναρρηγνύναι, ἀἸΒΟΘΡΡΕΓΘ, ὕ΄6η. 7, 9. 
ἀνασοβεῖται, ΑΥΥ. 25, 5. 66 6818 (15- 

οὔγδα νᾶπο εὖ ᾿γτιῖο. 
ἀνάσσειν, 46 Ἰεροῖα, ὕϑη. ὅ, 17. 
ἀναστρέφεσθαι, σομνοΥ, 1. 6, ὅ : 7, 

12, 14 δΔημῃοΐ, 

ἀγαστροῳὴ. σΟΏνΘΓϑιο, Μ|. 9, 14. δῃ- 
πο 5. 8. 25. Σ᾽ 

ΓΜ ἢ αἰ αγ6, ΘΟΏΒΘΟΡΆΓΘ, Ἔτι. 
ἀνατιθέναι τὴν αἰτίαν τινὶ, 8116] 
οδβατα ὑτῦπογο, ἃ, 2, 17. 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΙΟΊΙΞ5. 

ἀνατρίβειν, {τοῦτο͵  ΄ η. 6, 26. 
ἄναυδος, τησῖτι5, ΑἸΥ. 17, ὃ. 
ἀναφαίνεσθαι, ἢοτι, ἷ,. Ε., 8. 

ΜΝ εοῖ. 4.4. 
ἀναφέρειν ἤρησο: πολλὰ εἰς τὴν πό- 

λιν, Ἀγ} 688 1 1ῃ. ΔΙΌΘΙΩ ΘΟΙΏΡΟΙ- 
ἴδτθ, νοῦ. 5, 12. 

ἀναχωρίζειν εἰς τὸ 
ΔΗ ΏΟῦ. 

ἀνδραποδίζεσθαι, ὨΟΥΗΙΏΘ65. 1 ΒΟΥ 1 - 
ἴθι ΔΌΡΥ, ἴ,. 10, ᾿. 

ἀνδρεία, ἑοττπαο, Μ'. 4, 12. 
ἀνεγείρειν, ΘχοΙΐαγ6, ἴὰ, 9, ὁ. 
ἀνέγκλητος, ΥἹΙ ΘΧΡΘΙΒ, 6] ἸΏ ΓὉΠη18 
ΠΟ οδύ ποίαϊιιβ, [,). 9, 5. 

ἀνείργειν, ΥΘλΏΘΥ6, δύθοσα αἢ Ἰηβθοίδ- 
[10Π6 ἴθγαθ, 8. 5. 7. 

ἀνελεύθερον, 1}}}06τα]6, ρεύβομα ΠΠΘΥῚ 
ΠΟΓΉ]Π1Β ᾿πα!ρπατη, να δ 2) 

ἀνέλπιστος τοῦ ἑλεῖν, νβῃ. 7.9 
ἀνέχειν, ΒΒ ΏΘΥΘ: ἡ πόλις ἀνέχεται 

δαπανῶσα, οἰν)ῖαβ Βυαβθησθῦ ΠΏΡΘΗ- 
ἄετο, Μ. τ, το. ἅμ᾽ ἡλίῳ ἀνέχοντι, 
ἀσπτη 1080 5015 οὐἴιι, ὕ8ῃ. 6, 12. 

ἀνήκεστος, ᾿ΏΒΔΠΘ 15: ΠΟΝΝΝ ἀνή- 
κεστά τινα ποιεῖν, Σἰϊο] ἸΠΊΘΥΤΘ 
αἀδτηηδ, 4186 ὩΟῊ ΡΟΒΒαΠῦ ΤΘΡΑΓΙΔΙΊ, 
Ε. ὍΣ ἢ: 

ἀνήκουστον πολὺ ἔχειν, ΥΟΟΙ γΟΘΔΠ.]Β 
Ρἶδηθ ποῦ δαβουϊίανα, νη. 2, ὃ. 

ἀνθιππασία. Ῥπρια ΘΟ τΙΘΒΕ118 ΠΩ ΡΊΠδ-ς 
τα, Μί. 5, τι. ἀνθιππασία μετὰ φι- 
λίας, σογίδιηθῃ δαὶιθϑίσθ Ἰθθ παι 
σταῖϊα, Μ. 5, 4. μελέται ἀνθιππα- 
σίας, Μ. τ, 20. ἔὠχογαϊύδίιο ἰρβα 
1η 6] ΠΟ] αΓ 6 νουι8 ΜΙ. 5, τὰ, ἐπεὶ 
αἱ φυλαὶ φεύγουσί τε ἀλλήλας καὶ 
διώκουσι ταχέως. 

ἀνθιππεύειν, σΟὨΐγα, 58. ᾿ΠνΊΟΘΙη Θ68]- 
ἴδυθ, ὃ, 12: 

ἀνθρώπινα, γ685., ὨπΠπηΔη86, 1685 0186 
ΡΙΟἢοἸβοσηῦαι Ὁ οροτᾶ οὗ ᾿πα αϑίυ]ἃ 
᾿ιοταϊη απ, [.. το, 2. Νϑοῦ. 2, 1Ο. 

ἄνθρωπος ττο τὶς. Δ. 5,1. 
ἀνιᾶν, ταο]οϑύϊα αἴποογθ, Εἰ, 9. 2. 
ἀνιέναι, τοταϊ ἴθ γ6, εἰς τάχος τοὺς ἵππους, 

ΝΙ 2: 2 
ἀνίκητος, τῃηνὶοΐα8, νΘη. 1, 17. 
ἀνιμᾶν, Θ]ΘνΕ 6, ΒαϑύΌ!]ογθ, Εὖ. 7,1, 2. 

πῃ Απδθϑβὶ, 4, 2, ὃ, δϑὲ (6 δβεθῃ- 
αἀδπίιθτβ οθααστ ἀνίμων ἀλλήλους 
τοῖς δόρασι. ἴῃ Ατϊδίοίο]15 Η.. Α. 9, 
τύ, 7. διαφέρει δὲ τὸ πλεῖον ἱμᾶσθαι 
ἢ ἔλαττον γάλα---κατά τε τὰ μεγέθη 
καὶ τὰς τῶν ἐδεσμάτων διαφορὰς, 
απίθε εγαΐ βδάλλεσθαι, φαοα οοαθχ 
Μηδία Βαρναβουιρύπιῃ μαρεῖ. ΗΊο 
ἰάοπη ορτθραβ ἸΌΕῈΣ 8. 9, τ] 
να] ρσαύιτ σημεῖον δὲ τοῦ γάλα πλεῖον 

ΤΟΡΘΕΙΓΊ, 

ἀσφαλὲς, Μ. 7, ὁ 
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γενήσεσθαι, ἃ ῬΥϊτηα τηδᾶητι ἱμήσα- 
σθαι, ἃ Βεο πὯ8 5: ΡΥΑΒΟΥΙρίατη γε- 
νήσεσθαι ΠΑΡ οῦ. 

ἀνιστάναι τὴν τρίχα, οὐσοτο ρ1]105, δα- 
ΨΘΥΒΙ5 ῬΠῸΠῚ (ΘβΕ Πρ Έγθ σαΐθτη 
64], Εν. 5, 5. τεθνεῶτας, ΤαογῖπῸ8 
1ῃ νΐδτη τονόσᾶγθ, δἴϑη. 1, 6. 

ἄνομα, οοπίτα Ἰ6σ65, ἴ,. ὃ, Ρ. 
ἀνορθοῦν, γτοϑδίατιταγο, Ν᾽ εοΐ. 6,1. 
ἀνορούειν, Ἰοσύτη ΔΙ ΠΙΟΤΘΙη 58}{π| ρϑύθσθ, 
Ὁ 8.5. 

ἀνόσιον, ἸτηρΙατη, οοηΐτα ἀθοτθίατῃ α1- 
ΤΠ τη. 1. 8..Ε: 

ἀνταρκεῖν, ῬΆΓΕΘΙΩ 6886, ΑΥ̓ΤῚ. 5,1. 
ἀνταύγεια, ΒρΙΘΠάοΥ]5 τεβθχῖο, ὕ 6η. 5, 

18. 
ἀντεξάγειν, 5γ1η. ἀντιφορτίζεσθαι, ὕτο 

ΤΩΘΓΟΙΌτΙΒ 8115 ΤΏΘΡΟΘΒ. ΘΧΡΟΤἕδΤΘ, 
ψεοί. 3, 2. [Ερθα θη 8 αἸοῖ τα 
46. ς0Ρ:15, πιὸ ἀντεπάγειν, φπῃοα ἴΐὰ 
αὖ Ηἰς ἀντεξάγειν ἀἸοίαπι 6. σοτη- 
ταδί δανθηθηἦο γϑϑ πα τ 
Τθιοπὶ (ὑδεβῖο ἵγαρτη. ῬΆΤΙΒ. 5 57; 69, 
Ῥ: ἘΘΘῚ αἷτ, 6α. τηθ86: Αἱ γὰρ “γῆές 
σφισιν αἱ τὰ λάφυρα (ἐς τὴν Ἴτα- 
αν ἄγουσαι) τροφὴν ἀνεπῆγον. 

ΌΙΝΡ. Ἱ 
ἀντεραστὴς, ῬΥΟΘΆΒ, ἴῃ. 1, 7. 
ἀντερείδειν, ἔαἸοῖτα,  Θη. 6, 7. ΟἸΠΪΌ, 

γεη. 10, τς 
ἀντέχειν τῷ πόνῳ. ἰδ ὈΟΤΘΤΩ 8.501 Π 676, 

γβῃ. 9; ΤΟ. ἀντέχεσθαι, νι εη. 6, 7. 
ἀντηρὶς. ἰἸονπτη, βαβυθη αοτἝιτη, ἡ θη. 

ἘΘ : 
ἀντία τινὶ ὁρᾶν, δάνοτϑιιβ δ] στ θιη 

βρθοΐατο, 1Π δἰ 8 βρθοίατθ τ τος 
ἔν ὕ. 12: 

ἘΝ ἰΒολῆσαι; ΒΡΡΙΙΟΒΤΘ, ἊἘ δ χϑ. 
ἀντικαθῆσθαι, ΘΧ δάνθεγϑο οοἸϊοραΐατη 

6856, Εἰ. 8, 12. Μ. ὃ, 2ο. 
ἀντικαθίστασθαι, 586. ΟὈ]σΘτΘ, ΟΟΟμν- 

ΤΟΙ͂Ο ῬτΙρμΆ ΠῚ σδιι88, Μ. 7, 5. 
ἀντιλαμβάνειν τοῦ ἵππου τῷ χαλινῷ, 

ἴταπο δαιαπι τοίϊπετα δαϊανδπαὶ 
σταῖια, Ἐὰ. ὃ, 8. ἀντιλαμβάνεσθαι, 
ΤΟΙ ΠΘΥΘ, ΘΟΘΙΌΘΓΘ, Εὖ. ΤΟ, 1Ρ. 

ἀντιλάμπει τὸ φανὸν, νη. 5; 18. 
ἀντίληψις, ΔΡΡΥΘΏΘΗΒΙΟ, ἴὰ. 5, 7. 
ἀντιλογίζεσθαι, νἱοϊπΒὶπιὶ τϑριιΐατο, Α. 
τό. 

ἀντιμετώπους προσελαύνειν ἀλλήλοις, 
δά νευϑβ το τ 8, σοὨΐτα 56. ἴηγ1- 
ΟΘπὰ Θααατθ, Μ. 23, 11. 

ἀντίοι, ΔανΘΙΒΑΙ, Πποβίθβ, Εὸ. 8, 
ἀντίον γίγνεσθαί τινι, οχ δἄνεῖδο 
ΔΙΊΟαΙ 6556, Εἰ. 6, 5. τὸ ἀντίον Ἐὶ. 12, 

ἸΣΤΟ 
ἀντιπαίζειν, οοΟἸ πάτα, θη. 5. 4 
ἀντίπαλος, ὨΟΒΙ15, [,.. 11, το. Μ. 7,1. 

ἀντιπαραβάλλειν ἐ ἄρτον, Ι,. 8» 3: 
ἀντιπέρας, 6 ΤερίοηΘ: τὸ ἀντιπέρας, 

Ἰοο5 δάνθϑιιβ, δῇ. 9. 2. 
ἀντιποιεῖσθαι τῶν χρημάτων, 5101 ν]η- 

αἸσΟΔΓΘ ΟΡ68, ἴω. 1, 9. 
ἀντιπράττειν, ΘΟΠΊΤΒ ΤΟ]. Α.. 2, 17. 
ἀντιπρόσωπος, δάνοίδιιβ, ΟρΡΟΞβΙξ8, 

Μ. 3, 7. 
ἀντίπρῳρος, ΟὈνευβαβ, ἰ,. 1Τ, 1Ό. 
ἀντισπᾶν, αἰϊταῦτα, ὕβη. 5. 1. 
ἀντισφαιρίζειν, Ι,..0..5- 
ἀντιτ εταγμένων φαλάγγων, 

416 ᾿Ἰπδίγποία, Μ. ὃ, 22 
ἀντιτείνειν, ἴῃ. ΘΟὨ ΥΑΙΊΘΤῚ ΘΠ 6 Γ6 ρΡ8Γ- 

ἴθιη, δεη. 6, 8. δανθγβαυι, τϑρῖι- 
ΠΉΘΓΟ ΜΕ ας ΤΊ: 

8016. Ὁ1Π- 

ἀντίτυπος, ἀτιτ5, γΤαπιίθηβ, δαγῶ. 6]18- 
Β.(Π5, Εἰ. τ, 4. 

ἕὐακι } πἰζέσθθιι ΓΠΘΡΟΘ5. ΙΠΘΥΟΙΌτι8 
σομητηπΐεατο, δ᾽ βοΐ. 3.2 

ἀντιχαρίζεσθαι, νἱοιδδῖτη στδι! Π ΟΔΥ], Εἰ. 
Οι 12. 

ἀνύειν. οἰἤςεγο, Δ ΘΟ: 4... 97: 

ἀνυποδησία, πα 188 Δ ΕΣ 1 2 Ὁ. 
ἀνυπόδητος, ππιάτι5 ΡΘαΙθτι8, ἴω. 2, 2. 
ἀνύποπτος, ΠΟῊ Ειιβροοίτιβ, νεῖ. 1, 1- 
ἀνυπόστατος ἀνάγκη, ΠΘΟΘΒΒΙΓα5. Β11Ππ|- 

Π)8, ΟἸΠΟΙαΠ) ΟἿἹ ΠΟῚ μοΐδθβ ὩῸΠ 
β ἰβίθσοτο, Ῥ ΚΟΥ ἢ: 

ἀνυστόν. ἣ ἀνυστὸν, α18Π} ΠΟΙῚ ροίοϑῦ, 
Τὴ τ 

ἀνυτικὸς, εἴποαχ, νὶτῇ 6ἢ οΙθ μα Δ ΌΘΠΒ, 
Ν 2; ὁ: 

ἀνώμαλα, Ἰοοα ̓ πίαπα, ἅττ. τὸ, 4 
ἀξιάγαστος, δατηϊταίίοπ οὗ 18 Ἴ α1ρ- 
5. ΡῈ ἘΘ, 2 

ἀξιάκουστος, υααμμαι. ᾿ποππάπβ, 60. 
ἘΣ 

ἀξιακροατοτάτους, 686. 5᾽σῃϊῖ, 1. 4, 2. 
ἀξιοθέατος. βρεοίαίτι ἀἸσητι5, ᾿' εοῦ. ». 4. 

ΒΥ. λαμπρὸς, Ἐν. 11, 12. ἀξιοθεα- 
τοτάτους, ἷ,. 4, 2 

ἀξιόλογα τέκνα, ὈΟΠδ6 Ἰ0610118 ΤΙ 6.1, 
ἴ,. τ, 8. πλοῖα καὶ ἐμπορεύματα, 
Δίοει Ὁ. 4: 

ἀξιόπιστος. Πη6 αἸρηΌ5, ἔν. 1,1. 
ἄξιος, νυ]ρατῦῖθ, αἋἹ δϑί ΨὙ]]Π5 ὈΥΘΙΙ, 

Μεοῦ. 4, "ὅ 
ἀξιοσπούδαστος, αἸρΉΒ ααὶ ΒΌΠΠΠΊΟ 

οχρϑίδίαν βὐπάϊο, ἴ,. το, 2. 
ἀξίωμα τὸ ἔκ τινος, αἸρΉΪ 5. ἴῃ ΤῸ 
Πα π8. γί6π. τ. 15. 

ἄξυλος χώρα, 5176 51|ν18 ΤΟΩἼΟ, ἃ. 2, [2. 
ἄξων, δχι5, Εὰ. ΤΟ, 9. ται το πὶ εἶδος 

χαλινοῦ ΗΘ 5ΥΟΠΙΟ. 
ἄοπλος, ἸΏΘΥΠΏ15, Νί. 7. 12. 
ἀπαγορεύειν, ἀοἴαι ραν, νἱγτι8 ἀ6ῇ- 
ἔτ, νη. 2.5: 8.8; ἴθ, 29. ΑΥῈ. 
17: 5: 109, 2. οὐκ ἀπαγορεύει θεώ- 
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μενος, ϑρθοῖδ ἰ0Ὁ]0 ΤΙ ΠΟῺ ΒΔΓΠΔΡΕΓ, 
Ἑ. πὰς 0. οὐκ ἀπαγορεύω λέγων καὶ 

ἀΣ ἘΣ ΟΠ 880185. ῬΟββ. Ρτδθα]- 
ΓΘ οἱ Δ 81115 ργαβαϊσδίιτη 866 116, 
τις 1, 6. ἀπαγορεύειν γήρᾳ, ΟὉ 
ΒΘ πού 6 ΠῚ 56 86 ΊΘΑΓΘ ΓΩ}}1{18 Θ46- 
501, Μ. 1,2. .. ἀπερεῖν. 

ἀπαιδευσία, ποροίοοΐδ Ἰηδι1 {10 1ῃ δτι1- 
ῬῈ5 ΠΌΘΟΥ] Ιθα5, ΔΑ. 1, 5. 

ἀπαλλαγὴ, ταῖϊο ροτ!οπί στη ΘΠ αΡΊΘΠΕΙ, 
Ἰροτγαΐῖιο, νη. 1ο, 14. 

ἀπαλλάττειν χαλεπῶς ἀπὸ τῶν κυνηγε- 
σίων, Αἰ ΠΟΌΙΓΟΥ 6 νεπδίι ΔΌΪΓΘ 5. 
ΘΙ ΒΘΘΘΘΓΟ, δ δῖ. 2: 2. “τ ας 1]- 
11π|6 Ἡθροῦϊο ἀθ[αὨΡῚ, Εἰ. 5,2. ἀπαλ- 
ΧΕ ἧς τοῦ φόβου, ταϑῦτι 1106 ΓΑΥῚ, 

 ρεῖ. 4,39. δαπάνης, ΒΤ 5 Π06- 
ΤΆΤ], ν᾽ δοΐ. 6,1. ἀπηλλαγμένος δέους, 
ποθι ἃ πιο; ΑΞ 2. το: 

ἁπαλύνειν, τη Πἰτα Εὰ. 4, 5. αΘὨΠΙ2Γ6, 
τη0}16 οἱ οἴἰδιιιϊηδίασστη τού θυ, ἴ,. 2, 
ἘΠ. 

ἀπαρτᾶσθαι, ΑἸΤΊΠ, ἃ ἰΘΥΡῸ ΤῸ]Ππ68], 
Μ. 4» Τῇ- 

ἀπατητικὸς, Υἱπὶ ΑΘΟΙΡΙΘΠΟῚ ΠΔΌΘΏΒ, 
ΜΙ. Ὲ. 

ἄπεδος. Ρ]Άπτι5, ΘΟ. καταφερὴς, Ν 6Η. 
ΤῸ; Ὁ; ὁ; 0. 

ἀπειθὴς, οΘοηζατηδχ, 41 ᾿τηρουϊπτη α6- 
τγεοίδϊ, ᾿ῦ. 2, ὁ. ἵππος, Μ΄. τ, 2. 

ἀπεικάζειν, Ξἰτα! δα ]η 6. τι], τθτη ΘΟΠ1- 
ῬΆΓΔΠ6Ο ΘΧΡΊΊΟΑγΘ, Μ. 2, 2. 

ἀπειπεῖν, ἀοἴαςσεγΊ, ὦ. ὃ, 5: 9, 7. 
ἄπειρον εἰπεῖν, 1ῃ ΠΙΓΌ τη δεῖ, ν θη. 6, Ρ. 
ἀπείρως μὴ ἔχειν, 6586. ΘΧΕΙΟΙ ΘΙΏΓΙΩ, 

ῬΟΒΒ6, ἴ,. 2, 5. ἔχειν, Μ. 4, 6. 
ἀπελεύθερος, ᾿ἰοτῖτιβ, Δ. 1, το. 
ἀπεμεῖν τινος, 8161 Θνοῖπθγθ, ΑΥΥ. 

0 Το 
ἀπερείδεσθαι ἐν τῷ χαλινῷ, '. το, 7. 

1ΠΟ]]ηΔΤῚ, ,ἴ6η. 5. 22. 
ἀπερεῖν, ἴσί.. ου] 5. ΡΥΆΘΘθη5. ἀπαγο- 

ρεύειν, ἀοἴατρδίατα 111, Μ΄. 5,0.  ϑη. 
12, 2. ἀπειρηκὼς, αἀοἰαϊσαΐαδβ, ἴῃ. 
(ὦ 58.3 πῦρ Ὡ"ς 

ἀπέρχεσθαί τινος, ἀἸΒοοά 676 δ 8114 80, 
Το τεζ)ο δῖος 

ἀπευθύνειν τὸν δρόμον, ουτϑια ταοΐο 

ῬΒΕΡΈΓΕΣ ὙΠ ΤΠ» Ζ 
ἀπέχειν, αιδίαγοα, Νεοΐ. 1, 6, ὃ; 4, 42: 

406. ἀπέχειν τὸν χαλινὸν τ τῶν γνάθων, 
ἈΒΌΠΘΙΘ ἔλΓο ΠΌτη ἃ πη Χ1}}18, Εἰ. 6,0. 
ἀπέχεσθαι τοῦ ἀδικεῖν, ΑὉ ΙΠ]ΌΓ18 
ΔὈΒΠΏΘΥο, νοῦ, Ρ, 6. τῶν κακῶν, ἃ 
γι 5 ΠΡΟγαπ 6886, θη, 12, 14. 
παιδικῶν, τῶν ἀδελφῶν εἰς ἀφροδί- 
σια, ἷ,.. 2, 12. ἀπέχεσθαι μὴ ἱππεύ- 
εἰν, Δ ὈΒΕΏΘΥΘ ἃ ΠΠΙΠΠ11ἃ ΘΟ] 65:11, ΜΙ. 
0, 5 δηποί. 

ΙΝΘΕΧ ΟΒΑΞΝΟΌΝ. 

ἀπιστεῖν, ἴῃ ἀπ Ἰπτη σοοᾶγα, ἔ,. 2, τ. 
ἁπλοῦς, νυϊρδ}15, ἸΠ ὍΘ ΠΟ δῦ θ0Ππ8 ἰη- 

4018. ΘΆΥΘΠ8, σΟΠΐΤ. γενναῖος, ὕ6ῃ. 
4: 7. 5:ΠΡΙΘΧχ, ΠΟ ΨΆΓ158. ὉΠῚΠ5 
ἀρ υτῖς ὉΌΊ14π6, Αττγ. ὅ, τ. 

ἀπὸ, ῬῈΓ: ἀπὸ χρημάτων πολλὰ δια- 
πράττεται, Δ. 53,3. ἀπὸ χρημάτων 
δουλεύειν τοῖς ἀνδραπόδοις Α. 1, 1 . 
ἀπὸ παραγγέλσεως, ΡεΥ εὐϊοίατηῃ, Νί. 
4. 3,9. ἀπὸ προγραφῆς, ῬΕΙ͂ 66]16- 
ὑὰτὰ 8ηΐθ φτοροβιΐαιη, Μί. 4, 0. 
ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σιτίου, οἸιβάθτηηῃ ΟἸὈΙ 
Ὀδηθῆοϊο, ἷ,. 2, 5. ἀπὸ δόρατος, ΟρΒ 
Ὠαδβῦδθ, ἹΠΏΙΧΙΒ Παβίδ, ᾿ὐ, 7. 1. ἀπὸ 
τῶν αὐτῶν σίτων οἱ μὲν εὔχροοι ἴ,. 
ὅ, ὃ. ἀπὸ τῶν σκελῶν γυμνάζεσθαι, 
ΘΧΘΙΟΘΙΙ απ ΟΥ̓ατα, ἴ- 5, 0. ἀπὸ 
τῆς κεφαλῆς κυρτοῦσθαι, Εν το, 3. 
τὴν κίνησιν τὴν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τῆς 
ἐκείνου, 6ῃ..10,12. (ὑοπῇ. 4,2, 4: 8,2. 

ἀποβαίνειν, ΘνΘΠἾτΘ, Α. 2, 17. δ οί. 5, 
τ ΝΠ: 

ἀποδεικνύναι, ἀΟΟΕΓ6, ἀθτα λει οΣ Α. 
1.1. Βδοογα, αὖ ἀποδείκνυμι προέχου- 
σαν εὐδαιμονίᾳ, το ὁ ἔθ 1ΟἸΒβιτηδτη, 
1,. 1, 2. τὸν ἵππον χωλὸν, Εὖ. 1. 5.- 
λυσιτελὲς, Ν᾽ εοί. 4, 20. ἀποδεῖξαι ὡς 
πλείστους ἀκοντιστὰς τῇ πόλει, σ0Π- 
ΟἸΠΠαγ6, Μ. τ, 21. ἀποδείξασθαι τὸν 
ἵππον, οἷόνπερ εἴρηται, Ἐϊ. το, ΤΙ. 

τ θγθ, δ᾽ ΓΘ ΙΒ ΔΥΙ το ΤΟΙ 4116 Γ6, 
υὖ ἀπέδειξε τοσαύτην γῆν ἐξαίρετον 
τῷ βασιλεῖ, ΘΧΘΙΏΡΓΌΤΩ ΓΕΘῚ 8881 8η8- 
νι, 1. 15», 3 6 4. ἀποδέδεικται ἃ δεῖ 
ποιεῖν τὸν ἀγαθὸν, 4. 8. 

ἀποδειλιᾶν, ἸρΠαντιΠ] 6886, ῬΓῈΘ Ἰρπᾶ- 
νὰ οὖ ἔαρϑ τηοϊθϑύϊδθ 580 οἰπεῖο 
ἄθε886, 1... 3, 4. τοῦ, 586. 1πηξ. το, 7. 

ἀποδημεῖν, ῬΘΙΘΡΥΙΠΔΕ], ἄοτηο δ 68856, 
5 Τάς, ἄϊς 

ἀποδιδόναι, τοᾶᾶογο, ἰὰ. 2, 2. τοὺς νό- 
μους τῷ πλήθει. ἴ,. ὃ, 5. ἀποδίδο- 
σθαι, νεπάογο, νοοῖ. 5, 4 

ἀποδοκιμάζειν, ΥΘΡΙΟΌΔΥΘ, ΒΡΘΙΠΘΙΘ, 
πο ΟἸΐσατα, ἱ. 2,5. ὦ. 5.95. Ν᾿ 
1, [8, 14. 

ἀποδυτήριον, ΒρΟἸἸατίπτη, ἸΟΟι15 τη. θ8]- 
Π6Ι8, ὟΣ ἰαναίαν νϑϑῦθϑ ἀθροπο- 
θαπι; Δ. 2. ΤῸ: 

ἀποθνήσκειν, ῬΘΤΙΓΘ, πϑοδυῖ, ὕϑη. ΤΟ, 
21. ἀδίκως, ᾿π] αϑο. 8 ΕΠ 01] ΒΌΡΡΗΕΙΟ, 
θη. 1, 11. 

ἀποκαθιστάναι, τοϑιϊίαοτα, ἰ.. 6, 2. 
ἀποκάμπτειν, ΟὈ]Ια]ὰ6. ουτγαγθ, Ἐν. 7, 

14. 
ἀποκείρειν, ἰοηάεγε, ᾿ὰ. 5, ὃ. 
ἀποκναίειν, ταάδοο νΌΠΘΓγΘ, ΑΥὙΤ. 

14: 5. ΟΥΌΟΙΑΓΘ, αθϊο δ οσθ, ΑΥΤ. 
{5.2 
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ἀπόκρημνος τόπος, ῬΤΔΕΤΙΙρίι5. ἸΟΟΏ8, 
ΕΘ. 20: τὸ. 21. 

ι ἀπόκροτος, ἘΠῚ 15 ἃημοῦ. 
ἀποκρούεσθαι τῶν ἵππων, ΘΧχου ἦθ 

ἘΠπ|5. ΝΜ 5. τά. 
ἀποκώλυσις, αεἰγοοίδίο, Εἰ. 5, 11. 
ἀπολαμβάνειν, ΥϑΟΙΡΕΙΘ, ΓΘΟΌΡΘΓΔΤΙΘ, 

ψεοῖ. 2, ὃ; 4.52. ἀπολαμβάνεσθαι, 
ἸΠΙΕΤΟΙΡΙ. ΝΜ. 8.13. 

ἀπολαύειν ἀλλήλων τι ἀγαθὸν, τητιίτ18 
ἔτ] οοτητποῦ!β, 1. 6. τ. 

ἀπολέγεσθαι. ἀπειλεγμένους, 5ε]Θεΐο8, 
Μ-ε8. 12. 

ἀπολείπειν ἀπ᾿ ἀλλήλων πολὺ, αἰἸξίατα, 
νη. το. 8. 

ἄπολις, 4] οἰνΊ αΐο οἀγεΐῖ, δ εοῖ. 2, 7. 
ἀπολλύναι, Ῥετάεγθ, 46 1πα]οῖθυΒ, Δ. 

τοττό: 
τ κύεσθαι τὸν πρόσκοπον, αἰ {ς6 16, 
ἢ πῶ; ὁ: 

ἄπονος. πφετς, 41 ποη Θχογοοίαγ, [. 

. 5» ὃ. : ; 3 
ἀποπαύειν τ'νὸς, ΔΥΟΘΥΘ ἃ 16, ΠΠΡΘΟΙΓΟ 

ΠΕ [τὶ 6. Οὐαὶ ΘΟ ΒΔΓΙνΟ, Ἰσε; ἃ: 
ἀποπνίγεσθαι ἐν τοῖς πόνοις, αΘ οῦο 

ΠΙΠῚ15 βαστηϑίο, δῖ. ὃ, 4. 
ἀπορεῖν, ΘσΈΓο, Νί. 8, 4. ἔργου, πο 

ΒΑθΘΓΘ 1η 400 ἸαΌΟΓΕΒ, δ θοῖ. 4. 2. 
τιψὸς, ΟΆΥΕΤΘ, {τὴ 8 ἧττον, Ππ|ϊ- 
ΠΟΤῚ ὈΓΘΙῺΩΙ αἰ ΠειΪίαία, Δ. 2, 4. 
οὐδὲν ἀπορεῖται, ΠῚ] ἀοδΙαοτγαίατν, ἴ,. 
12, 7. ἀπορεῖσθαι, ᾿ιαοδιίατα, ὕ8η. 
8, 3: 9. 20. 

ἄπορος, ἸΏΨΊΠ8, τ 2.  οπ" ὁ; τ. 
ἀπορρηγνύναι τὴν σειρίδα, ἈΡΓΌΠΙΡΕΓΘ, 

εη. 9, 19. ἀπορρήγνυσθαι τοὺς 
ὦμους ἀε εαπὸ ἀξουτγεηίθ ρον ἀ6- 
οἰινια, Κ᾿. 8, 6. 

ἀπόρρυτος, αἀα6 5ἴαθα]ο, απο Παρεὶ 
ἀδαποίοτνίπιη σππ] σα] τα, π΄ ἸΟ τη 
ΘΠ πορα ροβϑιΐ, ααΐ ἄθο]νθ, Εὖ, 4,2 

ἀποσκεδάννυσθαι, αἸΞ5ΊρΡ6.1, ΝΜ. 4: 17. 
ἀποσκιρτᾶν, ΘΧΒΟΪίΑΥΘ, ΑΥΤ. 12. 1. 
ἀποσοβεῖν, ΔΌΪΘΘΥΘ, ΔΙΌΘΓΘ, Εὰ. 5, 7. 
ἀποστατεῖν, αἴ 6556, ΤΟΙ ΟΙ ΠΏ 6556, Μ, 

-“--- 
ἀποστέλλειν, τορι δγθ, ΠΟ ΘἸΙσουθ. 

"“. ! 
ἀποστερεῖσθαι τῆς ἰχνεύσεως, ἐγιιβίσϑ η- 

γεβύσατε, θη. 6,4. τῆς ἐργασίας 3.3. 
ἀποστρέφεσθαι, αἰστοαι, Ὧἀθ βαὰο 4] 

ἃ Υἱὰ ἀδθνοσῦ, Ἑ- 3,5. ἀποστρέψαι, 
ε΄ 2.15: 

ἀποστροφαὶ, τη δἰ δατθὰ; Πὶ. Ὁ. Ὁ. 
ἀποστροφὴ, ΘΧΟΙΒΘΙΙΟ, εθπρίατη, 
ΝΠ στ τ. 

ἀποσφάττειν, ΜΙ. 4. το Δηποί. 
ἀποσχαλίδωμα, ἴμπγοθ 5{1Ρ10|5, νΑΓῈΒ, 
ἢ: 10, ἢ: 

ἀποτελεῖν, οἴΐοοτο, τοάάθγο, ἰ,. τ, το. 
γε οῖ. 4, 36. ἀποτελέσασθαι φίλον, 
5101 ΔΙΠΙΟΘΙΠῚ ΘΟΠΟΊΪΙΕΤΘ, " 15: 
ἀποτελεῖσθαι, γε] αὶ, ἢΘΤῚ, " 2, 14: 
ὍΣ. Ἰο ἀποτετελεσμένος ἀνὴρ, Υἱΐ 

ΒΙΠΤΏΓΊΤΙΒ, 515. ΠΌΓΤΩΘΥΙΒ. ΦΌΒΟΙ αὐ 
εὖ ρογίθοείιβ, Μ. 7, 4. 

ἀποτρέπειν, ἀνετίεῖα, δῖ. 1, 12. 
2. ΠΣ 

ἀποτρίβειν, [ΓΠΘΆΤΘ, ᾿)- ς Σ. 

ἀποτυγχάνειν περί τινος, ἴῃ Τ6 Δ] π8 
Δεβ τη η ἃ 8. ΨΘΙῸ ΔΌΘΡΓΑΓΘ, Εὖ. τ, τύ. 
ἀποτυχεῖν, 506 ΘΧΟΙάΘΓΘ, Π1} ππτοῖτι 
ΝΜ Ερι τ4 Ὁ 3:- 

ἀποφαίνειν, οἴσογα τι φαϊα ν]ἀθδίαν, 
τ τὸ; ἘΞ 

ἀποφοραὶ, ῬΘΠΒΙΟΠ65. Τ]ΘΥΟΘΕ15, ΟΤΙ8 ΠῚ 
ΒΟΙν τη ΒΕΥΥῚ, ΟΡΕΓΔΘ 8118. ΘΟ] ]οοα- 
6. ΑΔ: ΤῊ ΤΊ 

ἀποχαλινοῦν, ἴτεπο ᾿ΙΌΘτανθ, Εὐ. τα, 7. 
ἀποχαλκεύειν, ἡ 6ῃ. 1Ο. 2 ἘΠῸΣ αποά 

ῬΟΙΠΟΙ συγχαλκεύειν,. ἴτα πξ Ἰαἰτατη 
Δ α1| κνώδοντος 5118] ΒΙσῃϊποοίαν. 

ἀποχρῆν, Βαΐποογο, ἀστ. 6, 2. 
ἀποχωρεῖν, 88 ΤΘΟΙΡΕΓΘ, οι: 4: 44. 

Μ. 6, 2. ἀφ᾽ ἵππου ἀποχωρεῖν, Ἐ'. 
2,32. οοπίγ. διώκειν, Εἰ. 7. τῇ. ἐκ τοῦ 
φοβεροῦ, Ροτϊο απ 50 ΘΕ ΓΊσΘΤΘ, 
.9,.1: Οὐ δοοαβ.  η. 5, 1δ. 

ἀποχώρησις, ΓΘΟΘΒΒΊΙΒ, ΕΣ τὸ: 
ἀπραγμόνως, 51Ππ6 Ἰαῦοτο, ἴ,. 2, 6. 
ἀπρονόητον ἡ ὀργὴ, Ἰηρτονδ, ἔ. 6, 

12. ἀπρονοήτως Φεβεσθαι, [ετηθΓ8- 

ΤΟ ἔε ΤΊ ἱπιροῦι, ἴ8η. 3, 10. 
ἀπροσδόκητος,1] ἸΤΩΡΓΟΨΊΒΙΒ: τς τι ΟἿΣ 

δοκήτου, ἀΘ ᾿ηρτονΊβο, Δ. 5, 2. 
πρόσκεπτος, ΠΟ Ῥᾶγαΐα, 1. 18. 7. 

προφάσιστος, αα] 5176 ΟσἸΠοΐδίο πο οἵ 

αδιγθοίδίομθ πηρογδία [δοϊΐ, δ΄. 2,0. 
ἄπταιστος, 71 ποῆ Οἴἴδθηαις ᾿πΠοΘ6η8, 

Τ᾿ πΞ (ἢ: 
ἅπτεσθαί τινος, ἰγδοίαγα, ΟΡΘΥΔ ΠῚ (816, 
ΤΕΣ ΖΕ 

ἀπωθεῖν, ΤΟ Ρ6Π1ογ, ἀθίγαοσο, 2.11, το. 
ΠΤ ὃὲ τις 

ἄπωθεν, ῬΕΘΘΩΙ Ν 8 πη: 9, 20: ΤΟ. ἢ: 
ἀραιὸς, ΤΆΤ, δηρτιδίαϑ, Ερε ὁ 
ἀργεῖν ἀπὸ θήρας, ΑΥΤ. 12. 2. Ο685816 

8. νεηδίπ. 

ἀργὸς, γῆ: ἴεττα ᾿που]ΐα, Ν᾽ δεῖ. 4, 0. 
ἀργύρεια, ΔΥΟ ΘΠ ΟαΙηδ6, ᾿ θοῦ. 4.1 5666. 
ἀργυρῖτις, ἴεΥγδ ΔΥσΘὨΓ6γ8, 6 ατι8 ἘΥ̓Θ ΘΗ - 

ἴατη ΘΠ οαϊίατ, γ᾽ ϑοῦ. 2,7: 4,2.11;27. 
ἀργυρώδης τόπος, Ἰοουβ αα] αὐαπααί 

ΔΙΘΘΗΪΙ ν 615, δ θοῦ. 4. 2. 
ἀρέσκειν θεοῖς, ΡΥΟΌΔΙῚ 4118, νεη. 1, 3. 
ἀρετὴ, ψιγίϑ Ὀ6]1168, [.. 9; 2. 
ἀρήγειν τινὶ, ΟΡΕΠῚ ἔεΥ16, ῬΘΙΙΟΌΪΙΤη 

ΒΕΟΡΙΞΒΕΘ; [0 τος ΝΙ ἢ: 5: 

ψβῃη. 

5 
α 
. 
α 
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ἀρθρώδης, ὨΘΥνΟΘι5, νη. 4,1 
ἀριστᾶν, ΒΥ ποτα. ΜῈ ὴ. τ5. 
ἀριστεῖον, ὈΓΘΘΓΑΤ ΠΏ ΥἹΓΕ 15, 6.1.0. 
ἄριστον, ρταπάϊπτῃ, ἔὰ. 4, 4. 
ἀριστοποιεῖσθαι, ρταπάθτα. ἴ,. 12, 6. 
ἀρκεῖν, 

τ ΡΞ ᾽ ΄, 
Βα! ετθ, Εὶ. 7, τό. ἀρκούντως, 

βαΐ!5, Αι. 5,.0. ἔχειν, ἴω δ, ὃ. 
ἄρκυς, τεῖο, ξη. 2, 5. Αἰς6 ἄρκυς. 

.- 

ἄρκυς ἔ᾿οΒγοθϊο οβϑί δίκτυον τὸ πρὸς 
θήρας θηρευτικόν. Τυγτπο]ορίοθτα 
Μ. εἶδος δικτύου ἐκ παχέος σχοίνου, 
ὃ ἱστᾶσι τ’ πρὸς θήραν λέοντος ἢ ἄρκτου 
ἢ ἐλάφων, ἀπὸ τοῦ εἴργειν. ἴὰ νεγῸ 
ἅρκυς εἴ ἁρκυωρεῖσθαι νοτὈτιην σΌ 
ἈΒΌΘΙῸ Βρι1π ΒΟΥ, ΘΙΘΡΏΔΗΙ 
 Πδβαῦσαβ δηηοΐατιῦ ἔὐπιβέδυ πατη 
3 ΘΟ ΒΒ μερῶν, ΘΠ Εοτη, ἘΚ 
ῬϑΌΒΒΠ]8 ψ ΘΑ] στη αἰθυθηΐθπι 80 
ἄρκος ἀογῖνασα οὖ Ὁ ΑΠΊΟΙΒ. 885ρὶ- 
ΥὯΥ1 ΠΊΟΠοΘ. Δῆἤθυγθ ΘΠδ τὴ 1ἢ [65- 
ὉΠΠΊΟΏΠιΠι. ἰοστιτη. ἔτι ρ 0115. ΘΟΙΏΙΟΙ 
παπο: σὺ δὲ τὰ καλῴδια ταῦθ᾽ ἀἁρ- 
κυώρει. ΘΙΘΡΠΒΏ 5. ΒΤ] ἀπηοίδ 
1ῃ ΕἸου τη. ἈΘΠΟΡ ΠΟΙ 15 ΘΙ ΠΙΟῊΘ 
ἈΒΌΞΘΓΑΙΙ νοοδ τα ἄρκυς. ᾿οδγ- 
ΟἾΙᾺ5. 8110 ἰΙοο0 ἀρκύων 1η οΥρΓοίαΓ 
βρόχων, δ᾽ ἰοτέϊα ε᾽ι8 ρΊοββα δαθϑί 
᾿πα τοῖσι [ΟΥ̓ Π]88. 6118, αΌΔΙΩ Ῥτο- 
ἀτή ΡΟ] αχ : ἄρκυν ΘΏΪΓΩ μεσάγκυ- 
λον ἰηΐεγρτθίδίαγ, καὶ γυναικεῖον 
κεκρύφαλον. ἴτπι 60 νϑῖῸ {8} πέα 
ΘΥΔΙΩΤΊΔΙΙΟΙ, πος ἄρκυς ᾿πξογρτοίδη- 
{πι| τοῖθ δοοοιπτηοαδίμπτῃ 86] οαρία- 
ΤΆΠῚ τη Δ] ΟΣ ΠῚ ἔθγα τη. ΧΟΠΟΡΠΟη 
ΘΠΪΠ ΟΡ. ὅ, δα 'δθροόύθβ νθῃδπ08 
οἱ 680. 1ο, διἃ ἀρτοβ δαῃιρεῖ. ἊΑτὶ- 
ΒΓΟΡ 8565. οἴΐϑτη ἔγϑιβίταϊαθ ν δι 
799, δα ἰβρογατη ΘΟ ΠΔΠΟΠΘ ΠΏ 86 }1- 
Ρεῦ : κάτ᾽ ἐλαγωθήρα πλεξάμενος 
ἄρκυς. Οοπίτα ᾿Ἠδγροογδίϊοῃ ὦ ἄρκυς 
ἸηἰοΥργθίδί πάντα τὰ κυνηγετικὰ 
τς. Θαοα πηπ 158. ἴῃ ῬοΟΘίδγ τη 
9615. ΠΟΘΌΪ Ῥφοθάγ6, 566 δα πιϑῦΠ| 
εἰ αἸΠγθη θη ἀρκύων ΔὉ ἐνοδίοις 
εἰ δικτύοις σΟσΠΟΒΟΘΠ 81 ΤΩΪΠΪΠῚ6 
Ῥουϊπεῖ. ὕϊτοαθθ ΘἜΈΠΕΙΘ. ΤΩΪΠ118, 
κεκρυφάλῳ 51.116 ἴῃ δουΐατη ἀ681- 
ΠΘΓΘ αἱἷῦ ῬοΙΐαχ. ὕπαρ βαβρίοϊος- 
ὮΘΙΩ ατιοογα Ποοῦ ἄρκυν ἔπ15586. ρᾶτ- 
16 ΠῚ ἐνοδίοις οἱ δικτύοις δα αϊίδτη ΤΏ 
8ᾷ Ῥᾶγΐβ, ἈὈῚ ἔσγαθ βῈῦ δαϊίπιπι Ρᾶ- 
{θῃΐθι ἸΠρΡΊΘ5Β86 οὖ σοποί 886 6Χχ]- 
θατη αΌΈΘΤΘΓῈ σΟΠαϑηύτν, {π ἄρκυι 
ξαρύϑτη ἴθυϑιη ἤβθ515586. σΟΠ] ΠΟΙᾺ. ΕΧ 
680. 6, 5. 8, ἵνα ἡ ἄρκυς, ὅταν ἔχη 
τὸν λαγὼ, μὴ ἀντιτείνη. ἮἩὈαϊ 68 
δάση περίδρομον ἰΑΡΙ486. τηᾶρηο 
αἀεροηαάθπίθ σγαναίατη, αὖ οϑὲ Ἰὴ 

ροάθια ἴόςο : οὐεοΐία ἀθίμθ βἰαθδί 

εὖ δηπαία ἀδρδοίίβ σχαλίσι, υἱ 
εϑ 58. 70. ἘὈΡῚ ργδθίθυθα τποῃθία 
οὐθοίδ οἵ Πυιτηαΐ ἄρκυι ἐπαίρειν εἰς 
μέσον τὸν κεκρύφαλον. ἴ9001 Ρο]- 
ἸῸΧ 5. 31; κεκρύφαλον ἸΠΕΟΡΡΥΟΙΔΓΟΥ 
ἄρκυος τὴν κοιλότητα, ον ΐθτη ἄρ- 

κυος. ἰξεθο΄ἸρΊῦα οαν1ῖαβ ἴῃ 80ὰ- 
ὑπ ἰθβ ΘΒ. 5606] ξΟΙΠΊΘτη σοῖθ- 
Ῥαΐ, αι18}18 δα αἱ βοϊϑὲ ποάίθηπε ρ]6- 
ΕΙΒα 6. τοί τι8. ΡΙβοδίογ απ οὗ νϑπᾶ- 
ΤΟΥΆΓΗ. 

Βτοῖῖ ΧΟΒΟΡΒΟΝ 68Ρ. 6, 8. 5; ἱστᾶν 
τὰς ἄρκυς, εὖ 5. το, φυλαττέτω δὲ 
ἐκπεριιών᾽ ἐὰν δὲ ἐκκλίνῃ στοῖχος ἢ 
ἄρκυς, ἀνιστάτω᾽ διωκόμενον δὲ τὸν 
λαγὼ εἰς τὰς ἄρκυς εἰς τὸ πρόσθεν 
προϊέσθω, καὶ ἐπιθέων μὲν ἐκβοάτω, 
ἐμπεπτωκότος δὲ---καὶ δηλούτω τῷ 
κυνηγέτῃ. ὅτε ἑάλωκεν. 5 πῶς 
οδί συνιστάναι τὰς ἄρκυς καὶ τὰ 
δίκτυα. (ἸῺ Ἰοσ5. οΥη πίη οΪ8- 
ΤΊΒΒΙΠ]6 Ο0π| δη οοεαδηΐα αοοοῖ, ἄρ- 
κυν 6588 ΓΘΌ5 Ῥαγίθπι, δϑτηααθ, Ὁ] 
Ὀταθαδ οαρίαΐα Πεαουοθαῦ. Εἶπς ἔδοι! 
οἰϊδ πη 85,24. ἐὰν, δὲ εἰς τὰς ἄρκυς 
ἐμπίπτῃ, ἢ ἔξω ἢ ἐντὸς παρενεχθῇ, 
καθ᾽ ἕν ἕκαστον τούτων ὃ ἀρκυωρὸς 
γεγωνείτω. Θαοα εἴδί ἀρκυωροῦ 
οἤϊοιατα ῬΥΔΘΟΙρτιΠ., τι] ἰεδβίαϊΥ 
Θἰ]Δ ΠῚ 5. τὸ, σοῃίτα νϑῃδίοῦ ΟὨΠῚ 
σΔΠΙ 115 6 πηϊο6 βέπαοθδΐ, ἐμβάλ- 
λειν εἰς τὰς ἄρκυς τὸν λαγὼ, τὖ εϑ 
8.. 25,9 απὸὼ ξδοίο (ΟΠ πη ἄρκυς 
οὗ τεῖϊα : ἀνελόντα τὰς ἄρκυς καὶ τὰ 
δίκτυα 5. 26. 

Λα ογροπάαβ ἄρκυς ῬΤΟΡΤΙΘ Ρετ- 
τῃετο στοῖχον, 56 πἰποαηῦ Ἰοοὶ Χε- 
ΠΟΡΠΟΙ 85. 16 ΡΟΒ1], οἵ ἰοϑίδιαΣ 
ῬΟΙΙὰχ 5. “8ύ. φαίης δ᾽ ἂν στή- 
σασθαι τὰς ἄρκυς, ἐνστήσασθαι, 
περιστήσασθαι, περιβαλεῖν, περι- 
βαλέσθαι, περιπετᾶσθαι ([βρῸ περι- 
πετάσαι), περιθεῖναι, περιτεῖναι, ἐπι- 
τεῖναι, ὀρθῶσαι, στοιχίσαι, περι- 
στοιχίσαι, περιστοιχίσασθαι. καλεῖ- 
ται δ᾽ αὐτῶν ἡ στάσις στοιχισμὸς, 
στοῖχος, στόχος καὶ στοχὰς καὶ στο- 
χασμός. Ὦϊδεο ρδγίτῃ βαπΐα Βαπύ 
6Χχ Χεπορβομία, 48] Π8Ρ. 6. 5. ὃ,.Ὧ6 
ἄρκυσι ἴκος Ὠεθοῦ : στοιχιζέτω δὲ 
μακρὰ ὑψηλὰ, ὅπως ἂν μὴ ὑπερ- 
πηδᾷ. Ἐαβάρθῃῃη ἰϑιῆθη σχαλίδας 
γΟΟαΓΘ ΨΙΔΘΕΕΓ 5. 7». 8] δπαθοι τὰς 
σχαλίδας πηγνύειν ὑπτίας,---ἐπὶ δὲ 
ἄκρας ἴσους τοὺς βρόχους ἐπιβάλ- 
λειν καὶ ὁμοίως ἀντερείδειν. ἐπαί- 
ροντα εἰς μέσον τὸν κεκρύφαλον. 
Θυοα τε τος βίδίι τ Οοὕτη 851- 
ΤΩ εἶθ τεῖ! δ ἀρτοβ. ΘΟΙΏΡΑΓΑΒΟ. 
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ψεγθτπι περιστοιχίζεσθαι ἀθ ἀο]ο- 
515 ΡΈΠΙΡΡΙ τηδοξιπδίϊοθαβ 8δα- 
Βιθαὶδ ᾿ετηοβίμθπεβ ΕΒΙΡρ. Ρ. 43: 
κύκλῳ πανταχῆ μέλλοντας ἡμᾶς καὶ 
καθημένους περιστοιχίζεται' εἴ Ρ.72, 
ὡς ἐπιβουλεύεσθε, ὡς περιστοιχί- 
ζεσθε. ῬΥϊοΓεπι ἰοσθτα. 1 ΓρΡτο- 
ἴδη5 Ἠδυροογδίοη αἰΐ : ἐκ μεταφο- 
ρᾶς τῶν κυνηγετῶν᾽ κατὰ γὰρ τὰς 
ἐκδρομὰς τῶν θηρίων ὀρθὰ ξύλα 
περιιστᾶσι, ἃ καλοῦσι στίχους ἤγουν 
στοίχους, καταπεταννύντες αὐτῶν δίκ- 
τυα, ἵν. ἐὰν αὐτοὺς ἐκφύγῃ τὰ θηρία. 
εἰς τὰ δίκτυα ἐμπέσῃ, ὡς ὑποσημαί- 
νει Ξ Ξενοφῶν ἐ ἐν τῷ κυνηγετικῷ. ῬΑθΪϊο 
αἴνεγβα τϑί!οηθ ἜϊντΩΟΙ. Μ. ρ. όο9, 
ἘΡῚ δϑί: κυνηγῶν. οἴτινες στοίχους 

περιβάλλουσι τοῖς ὄρεσι στοῖχοι δέ 
εἰσιν αἱ λεγόμεναι στάλικες. ἀφ᾽ ὧν 
τὰ δίκτυα καθίεται" ταύταις οὖν περι- 
βάλλοντες αἱροῦσι τὰ θηρία. τρξῖς 
ΟΥ̓ΔΓΟΤΘΤῚ ΘΧΒΟΥΊ ΞΙς ϑυλήα 85. Νεὰ- 
ΤΕΥ γΘΡΔΓ ΠΟΙΟΠΘΓΩ στοίχων εἰσ, 

ἘΓΕΡατΙΘ τὸ τ δίκτυα πΟτΉ1Πδ- 

νι, π0Ὶ ἄρκυς ἀερερθαὶ. Αα τεῖβ 
Ῥ᾽βοδίουιατη ἰγαηβίπης ΑΘβοῆν]β 
Ἄββτα. 1204: ἄπειρον ἀμφ! βληστρον 
ὥσπερ ἰχθύων, περιστεχίζω. ἴ 01 
Ιοεξοτίδηδ περιστοιχίζω ὨαὈεξ. 

ἴπ νεπδίϊομθ ἀρτογύτῃ ὧδ το 5 
Π1Π1] δὰ ῬΓΑΘΟΙΡ Ὁ Χεβορθοῃ 680. 
1Ο, 5. 2. Π1Ξ1 πιί αἱ ἄρκυς πὲ ταπ]το 
ζοτίμοτοβ, ααρμα οχ ἢΐΞ 45 οἵ ΤΟΥῚ 
3 ἰογίδθο. Ἐθιαθᾶ ομηπῖα οατὴ ἄρ- 
κυσι δα ἰεροτεβ σαρίεπᾶοβ. παῦθηϊ 
Θοτητηιηῖα. ἘἘρέθιβ δικτύοις εἴ 
ἐνοδίοις Ἰαίεταθ δργότιτη ΠπΟῊ Οἷπ- 
συπίατ, βεα΄ πἰξτὶβ εβί ἰδηύατη ἀρ- 
κύων, αἴιὰἃ5 (ΟΙΠ]ΠΟσας ΡῈΓ ᾿πίοθγν αὶ! 
βαίξαθιτη ραίθητια, ῬΕΥ ατιᾶ8 ἸΙοοί 
ἀναᾶάθγα ἕπσα ἄρτο, ἐμβάλλεσθαι εἰς 
τοὺς ὅρμους τὰς ἄρκυς 5. ἢ, τηᾶ- 
οὐΪδθ Βαβροπαιπίιν 6 Γ8ΠῚ15 ΒΕ] ν 86 
ὈιξατοΙῖβ, μοι ἀσόγηιιβ ΨΈΓῸ 6 {0 Π 00 
ΘΥΘΟΥΙΒ; πιχία τὰς ὥρκυς αἸνογῃ- 
Οαἶα ΟΥπη18 (τὰ δύσορμα Εἰῖ8η) τη8- 
ἴεγῖθ ΞΕ γ ΒΕ: ΟὈπιγυπιηΐῃγν, 18 οἵ 
ἌΡΘΙ ΘΟΡΔΓΕΙΓ ἸΠΟΥΘΩΙ ἴῃ τὰς ἄρκυς, 
ΠΟΟ 685 ΡΥϑαΐοσετα θοξϑιί. Εχ 1ρ88 
ἄρκυι ἢν Β᾽ΠῸΒ Ἰοπσι 8, (κόλπον μα- 
κρὸν προήκοντα τῆς “ἄρκυος αὐτῆς 
ποιεῖν) 6Ὁϊ 1η[π5 τις ξαϊοῖ Ὁ Γ 
ΤΆΤΩΙ5, τοῦ! Ππιχ ΡῈῚ τηδοῦΐαβ ᾿σγοββα 
1 Παδίτϑί ΒΒ: ΌΤη, ΘΟΟ 116. ἴϑοιτι5 δα τη 
ἸηΡΥΘΟΙΔΙΌΣ ἀρεῦ. ΒΊυτθῈ5 ἄρκυσι 
Πϑης ᾿πάδσ!ηθη), απ8 ΟἸδ ἀΘ αἴ ῦ 
ἌΡΕΙ, ΘΟΠΒΕΠ ΒΘ, αὐστιαπὶ. νοῦθᾶ 
ὑπὲρ δὲ ἑκάστης ἄρκυος. 

Ηϊπο πἰϑῃ ἀρκύων, {186 Ρ᾽ττ65. 

ΒΟΠΙσΘΕ ἴῃ ψϑηδίίοπθ ἰορουατη οἕ 
ΔΡΤΟτΤατ 86] θε δ ΐτγ, 58}}5 τη δῃ}- 
[ϑβτιιτη 6556 ρυῖο. [)ὲ τηδρη! πα ]η8 
Πισθῦ 51ΙΒΡΙΟΘΥῚ ΘΧ π|δ ΓΤ] ΠΟΤΘ5 ἤπ- 
ἴθβθ αᾳαδπὶ δίκτυα οἱ ἐνόδια, 5εα 
ἴοτίιοτα οὐ πὴ ῥμισῖθτβ. ἐοτίδ. 
ΔΙΑση παποτη ἴὰ ἀδῆπηι Χοϑηο- 
ῬΒΟΩ: τὸ δὲ μέγεθος πεντασπίθα- 
μοι. ξπεο νετῦδ δα Ἰοπσι πα! ηθ τη 
τοίετί ΝΥ ΕἸἰβκπιβ ; ΠΊΘΉΒΤΙΓΘΤΗ ἴϑτηθ ἢ 
1ρΡ586 δοποβοῖ δχϊσθϑιη 6556. ΔΠΠ- 
τπαϊπθτη ΕΚ τὴθηβιτα ΤΩΒΟΤΪΔΤΤΠῚ 
(βρόχων) 1ἴἴα ΘΟ] ]Ποτς. Οσπὶ ποτο- 
τΪβ, ᾿παὰῖξ, [115 Θοίοηδρ τηβοι]α 

-Ἰηΐου ΕἸρ τὰ ΔΏΓΤΓ, τὰ γὼ ἵατ αὖ 811} το 

ΤΘΙ5. 81} τό ΡΔΙπιοσιτη ΕῖνγΘ 4 Ρε- 
ἀπ. 511Π1}}} ΤΑΊΟΠΘ δἰ σα ΘΓΟΤ ΤΩ 
τοίη Θ᾿ Πα! πθτη ΘΟ] ΟἹ ΡΟ586. 
Οοἴο ᾿ρτίατ τπδοτ]δ5, διπαλαίστους 
οἰ σ]45, ἴῃ ΔΙ ΕΣ ΙΙΠ6 ΠῚ. Πατηεγδῦ. 
Ῥο ββπηξ Β8ὲς γοτᾶ 6856, βεαὰ ποἢ 
ΒΘΘΠΙΠ ΗΠ ΠΘΟΘΒΒΔΤΊΟ ΕΧ 115, 4188 
Ροξιμῦ νὶν ἀοοῖαβ πὖὸ οοτίβ. δίθπιϊο 
Θη πούδτῃ Πἰοττη ροτίποῖ 86 
ΟΥΑΒΞΊΓΊΘΤΩ Βέατη!Παπη οἷ {πΠΙΘῈ]1 
τοῖϊπ8, 4ὰ0 ἄρκυς ποοϊίῃτ, βΒΙρηῆ- 
ΘΠ Ὅτ, τ! πῇ τη 6 γΕ͵Ὸ 86] ἩΠΓΠΘΙ ΓΙ 
τηϑοῦίαταη αεππιεπάθα. Ηΐπηο 
ΒΟΠΠσοῦ. βἰρτποδί 1π Οθίθτξ σθηθ- 
ΤΊΌτι5 ἴα, τῇ ἐνόδια οἱ δίκτυα ἀἰοαῦ 
τριακονθάμματα, 8] ΔΡΥῸΒ ΥΕΙῸ ἄρκυς 
ΕΗ ἀπὸ τοῦ “κορυφαίου τὸ μέγεθος 

δεχάμματοι, τὸ δὲ βάθος τῶν βρόχων 

πυγόνος. Ουἱᾶ 51 ἅμμα, εχ Ρο]- 
1066. ἄοοι!; ααδίοΥ ΠΟΟῚΒ ΘΗ]ΠῚ 
5ΙΠσ 86 τη ΘΟ. 86 (βρόχοι), απᾶ- 
αἀταῖδθ, 'ρβ86, σομπβίαπί. θα 581 
γνῈῈ5 605 ποᾶοβ δα δίθευα Ἢ αἰτ- 
τας τπθτη τοῦ ἀθβισπδηάδτη, α88- 
[ΘΓ 15 ΟΥΠΏΪτΙΒ. τηϑΟἸΓ ΠΤ. ΠΟΟῚ5 
ἘΓῚ πο ἸΙΟΘΌΪ, 5664 1πῆ1 ταπίθτη 
ΤαΊΟ ΠαΌΘΤΙ φροΐδεί, 411 ῬΤΟΧΉΘΉΓΩ 
δίψα βαθ)]θοίαπη οοπηθοῦς. (Οσι- 
1815 ΘΠ] Ταίθ ἐχ περιδρόμῳ ἴία 
ἀεροπήθῃβ, τὸ ΞΈΡΙΕΠΊ8 τηϑοπΐα ποὸ- 
ΤΏ ἘΠΠΌ ΠῚ ΒΈΡΓΘΠΊτΙΓΩ ΘΟΏ ΠπΠοίτιπα 
δαῦοαΐ σὰ πῃ δακτύλῳ, ΡΘΡ αᾳθ1 Ρε6- 
ΤΙΠΤΟΤΩῸΒ ἰγϑ! οὐ τ; 61 ΟΡΡΟΒΙΓΒ 

εβὲ ἱπῆπητιβ, η] τ πατιρυδηθῖς τὴᾶ- 
ΟΌΪ 15. ΒΟΙτπ5. ᾿πβουνῖγα μοΐεβῦ. Εοὶ}- 

1 πὸ ΠΟΑΙ Ἰαίθγϑίθβ βιιηΐ. 
ΑἸ ΘΙβκιο τπρηΐο ἅἁμμάτων ατῆϊ- 

(1115 δάθο νίβα εδῦ τὖὸῷ ΠῸ5 ὑπ ΘῈ ΠῸ5 
ποάοβ “θαομηοῦο 81 προίΐογοὶ δαΐ 
Βοϊνοσοῦ πὸῃ ταρογιτοί. Θ΄ ΠῚ68 
σαγίθ συ] 115 ΠΟΩῚΒ Ε58586 ΠΟῚ ῬΟΒ58 
αἰϊ, 4ΟΤΊΙΓΏ ΠΘἕΕΡ ΗΒ ΞΙΏσ ]66 τηᾶ- 
οὐἶα8 βἰηΐ Ἰηϊου]εοίδθ. ΝΠ 8] γε] 
τηῖϊηῖπῖτπη. ἐνόδιον ΟΟΠΒΙΟΘΥΘΙΉΤΒ, 
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ἀπαγατη. ΠΘΙΩΡΘ ΟΥΘΎΪΔΙΤΙΠΏ, ΟἸΙΤΩ 
ἀποάθηβ Π]15 ἀοἤηϊα 510 αἰτῖπ6ο, 
τούάθηῃ οὐ πούοβ Πα θθ 6 ἃ ΒΌ͵ΙΏΙηΟ 
86 Ἰπηῦτη. ΟΥρν δὴ ΡΟΙΤῸ 6888 ὁ 
Ρεάππ ; ῥγοϊηᾶθ τοί διόργυιον 12 
Ῥθάμτη βῖινθ 48 ρδὶτηουάτη. Ἂδτῃ 
δα ποάοβ αἸπ τ θγαπ085. αἸτη] ΠἸδ τὴ 
Ῥατγίοιῃ, 1ἃ δϑὺ 24, ΒΘ Δ Π]- 6586, 
αυ1ὰ ααδο 6. τηϑοιϊα δι0 ἀπο] 
Ῥδὶπογατη. ἰἴπαᾶθ σΟΠ ΠΟΙ ΒΌΙΤΩ ΠΊΔΙΩ 
ΠΟΘΔΟΙΆΙΩ 12 Χ 24, ἢ. 6. ζϑὃ8. Οηι- 
ὭΪΏ0 δυΐθπι νιτῦτη ἀοοίστῃ οἴξπαι 
ῬΔΙ ὨΠΤΉΘΙΒ 1 ΤΟ 08 απ αἰνοῦ- 
586. Τὴ ἸΌΠῚ1}185, πὖὶ 1πα νου θη 
οοΥὐρύστη δ ατι6 βου ρύΠ [1588 
Ραίοί, φαοά παύπταιη οὖ Γουπηδτη Πο- 
ἀΟΥ ΙΓ, ΠΟΠ ΠΙΠΠΊΘΙ ΠΣ ΘΧΡΥΙΙηοΥθῦ. 
ΘῈ ΘΊ]οΙῦ ἀοιη 6. ΘΧρ] ΟΠ Οηθτη [,60- 
ΠΙΟΘΩΙ οὐ ἔν. Ῥοτίι. 11|δῈ Ἰσιτῦαν ἴῃ 
ΨΘΙΒΙΟΏΘ ΡΟΒΪΐ : τη] τιπη ὑτ]στηύδ 
1ῃ 8] ππᾶ1η6 Πἰτηιγτα. ἃ Βυτητη0 δα 
1γὰτη. ΠΟ νεῦὸ ἸΏ σΟΙΠΠΠΘηΪΔΤΊΟ, 
αἴγααιιθ, πα], νοῖῸ Ὠαεϑηῦ 90 
ΠΟ(ΟΒ5 ἃ ΒιΠη1η0, ΠΌ]Π4 6 86] ΤΠ ΠῚ. 
ΤΙ φιοααθ ρτῸ αα]ηατι6. ΒΟΥ Ρ51556 
Ῥογύατη βυδβριοδίτι Κεἰ κι 8, Οα] 
Ὦδε6ς ἴαϊβα οθ86 νἱάθηναν. ΒΙΤΟΡΙοΥ 
5. δι. Νβὴ ἴυστοαβ ἐνοδίων ἀ6- 
ὈΔΙΘ. 6588 αἰΐαβ. 20 ρϑ]τηο8, 1. 6. 5ὶ 
ρΡεᾶβθβ. Οποπιοᾶο, ρμογρὶῦ 1116, πος 
ΘΟΠΒΘΗΌ ΘΠ Πη58η8. Δ᾽ 1{π6106 14 
Ρϑάστη οαπὶ ΑἸμη!αϊο, σαδθ οὗ ΡῈ. 
886 οδύ δθβιγάα "Ὁ [ἢ ατὲ αἸβραυίεα- 
ἼΟΠΘ οήστα [ἘΠῚ νῖν σοοίμϑ, 
οὕτη ἀποάθηϊβ Π]15. ϑατη δ᾽ {πῈ61- 
ὭΘΙ Γαῖ5 ΟΕ ΠΏ, οὐτὴ 15 Πυτη86- 
Τὰ8 δα βἱρῃιποδηαδπη) β[θτη  ΠΤΙΠῚ 
Πυγηταύθιη ρου ποαΐί. ΒΡ ΙΟΙ ΟΠ τὴ 
ΤΩΘΗΟῚ 1ῃ νοσαῦαΐο τριακονθάμματοι 
101110 ἰοῦ Ἰοσὰβ σᾶρ. 10, 5. 2, (6 
ἄρκυσι 84 ΔΡΓῸΒ. νϑηϑηοβ, Ὁ] 
ἊΝ οἰβκιὰβ ἤδης ΓΈ ΟΠ ΘΙ 1Πη11. (ΠΏ, 
1] 1, πυγὼν 510 5. ΡΘΙτποτύτῃ, οἵ 
16 10 ἔπηϊουΐοβ (ποάοβ. νο]α]) 
9. 5:1π τηδοῦ]δθ, σΟὨ ΠοΙύαν δἰ α0 
45 ΠϑΙΠΠΟΤΆΠη, 1. 6. ΤΙ ρβϑαάστῃ οἵ 
ἘΏΪ 15. Ρ61 πη]. 1665 νίτύτη ἀοοίθτη 
ἴῃ θδάθι ΠαΙοα]α οθουταπίθη ' Εχ 
τη68 ΥϑίϊΟη6, απ οῖιπὴ [, ΘΟΠΙΘΘΗΪ 1Π- 
ζουργοίδίο σοηβθηΐ, αἰπ4ο ἄρ- 
κυος 8 ΔΡΙῸΒ δρίδθ ΘΟ, ΒίΘὈΙ τη8- 
6118. ἀδθοθη πυγονιαίοις, 1. 6. 50 
ῬΔ]Τη15 56 ρα θιι5 12 οὖ αἸΠη]Ο1ο. 
Θιοα νοῦ νἹ" αοοίτπ5. 8|{{π61Π 6 1 
τῶν ἐνοδίων, 51η6. 10 οὐδ Γγ6]1- 
ΠΟΙ ΘΘΠΘΥ ΠῚ, ΘΧαΘα 18 γνΟ]]ΐ 
ΔΙ 6 ]Πὶ [γοδυαχη οὐ βὐδιι Π] ΠΌΤ, 
ἴῃ 60 4ποα16 Θρταρὶθ ἴα]δι8 δϑί. 
Αα ἄρκυς Ἰορογδιῖαβ Χϑηορθοη δά- 
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δι ρού βίδίππηιηδ ἰοηρα ΤῸ ΡΔΙΤη05, 
1.6. 2Ζ ρεάστῃ, δα ἐνόδεα ἀπρ]16 65 
Ἰοηριπαϊηθ, 16 εϑῦ 20 ῬδΙ ΠΟ ΤΩ, 
ΒΕ 5 ρϑάιτιπι, δα δίκτυα [ἈΓΟΕΒ 
αυϊηαιθ ΒΡ Πατμαγῦατη. ΞὥρΙΓΠᾶτηᾶ 
Βεαροῖ 12 αἸριῖοβ ν6] 2 παλαιστὰς 
νοὶ ραΐπιοϑ. ἴσλῦτ! αυ]Π 4116 ΒριῦΠ8- 
τηδ8 δἰποιυηΐ 5 ρθᾶθβ στη ρδΙΠη18. 
ΡῬαΐοῦ 1ἴὰ δα ἄρκυς Δα ΠΕ 11 βίαϊα- 
ΤηΪη8 ΟΥ̓ ὨΪ1Π ὈΥΘνΊΒΒΙΠΠΒ. 

Θυοά νεῖοὸ βιρτϑ στοίχους Ρτο- 
ῬΙΙΟΒ ΕἸΧῚ ταῖς ἄρκυσι, Ἰὰ ΤΩΪΏΪΠηΘ 
ἴδτη οοείτιηι νιαθὺ ἤπης Ε8856, τί 
Ἰδοίου ΠῚ ΔΒΒΘΏΒΙ1ΠῚ ΘΧ ΟΥ]ΠΘΤ6 ρΡο058- 
5:1. Νβῖη ρ]υυθ5. ἴῃ ἸοοΙ5. στά- 
λικες νϑὶ σχαλίδες Ποτηϊπδηΐαν, 4υ]- 
σ8 Ππροπᾶπία! αἱ ἄρκυς. ἴδ 8 
Ῥγδθίθγθα ἰοοὰβ ῬΟ]]τιΟ15. 5. 5. 9ύ, 
πιο: στοχὰς δὲ καλεῖται καὶ χειρο- 
ποίητά τινα οἰκοδομήματα ἐ ἐκ λίθων, 
ἢ ὕλης ὑπὲρ τὴν γῆν ἀναστήματα, 
κατὰ χρείαν τῆς τῶν δικτύων ἐξ ἴσου 
στάσεως, εἴ τι κοῖλον εἴη περὶ τὸ 
ἀρκύστατον. ἴὅ01 οορα]ὰ καὶ ροϑῖ 
καλεῖται Ἰῃηϑοτία [1 οχ οΟα]οΙθτ18, 
τῷ ΘΙ. ΠΟΘ, 8]18 1 οὔϊδιη 6586 
ψοοδτ}}} στοχὰς ΒΙρΡΏΙΠΟΔΠΟΠΘση, 
ΟἸΠἢ ὨΘΙΠΏΠΘ ΗΓῸ στοιχὸς ΡΟὨΙΌΓ, 
αὖ ἀρυὰ ᾿τρϑῦτῃ Ῥο]] σοί 8. 5ύ, 
ααδηαδιη ΧΟΠΟΡΏΟη πᾶπο νοοᾶ- 
ῬῈ}1: ογηϑα Ἰρηοχοῦύ. {701 γψετο 
ΟΔΡ. 6, το, αἷΐ : ἐὰν δὲ ἐκκλίνῃ στοῖ- 
χος ἢ ἄρκυς, ἀνιστάτω, 11 ἴογΐίαΒ86 
ῬοΟΙ]ὰχ στοιχὰς δ στοχὰς 5011Ρ- 
τατη Ἰοριύ. δα ροΐαϊ: δἰαπάθ απ- 
σοΥ6. ΡΟ] ]πχ πϑιτδιοηθιη ἀ6. στο- 
χάδι δα Πγτηδηαάδτηῃ τϑίϊπτμη δ θοῖο- 
ὭΘΙΩ ; Χοπορποῦ δμΐθπι ροΐαιϊ 
ΒΙΠῚΡ]ΙΟἸΓΟΥ ΠΟΙΏΙΠΔΥΘ στοῖχον, ὩΟ- 
ἔπτη πὰ ΟΠ .5, 18. αὖ ὨΘΟΘΒΒ6 
ΠΟ δβϑϑὺ 8αουα 1 οΥρ ἰδ ἸΟΠΘΙΩ, 
αύϑηῃ (ὐνδιητηδί! 8, ἈΠ. 6 νοοᾶ- 
θα] ΘΟΉρΘΥΘη8, ᾿θοίου 8. ΔΡΡο- 
ΘΙ ΠΘΟΘΒΒΑ τα ρυΐαν!. [Ι}ἢ ατιο 
ααϊάθηη ργαύατη 8618. ΟὙΥ̓ΔΘΟΙ 86Γ- 
ΤΠΟΠΪ5 βύυ108515 [θοῦ ; 546. 60 
ΘΏΠΩ πᾶῆς στοίχου νοὶ] στοχάδος 
51 Ρ]ΔΠ6 ἸρΠΟΙΔΙ 5. ἤπιπο 
Ραΐανοτη Χοπορῃοηΐθπ Τ6Βρ6- 
ΧΙΒ886 ὅ, 5. 21, ὉὈΌΙ 1 νϑϑίραπαο 
Ἰεροῦθ βίρῃθμι οδρὶῦ ἃ στοίχῳ 8}1- 
απο. στοιχίζειν μακρὰ, ὑψηλὰ 5. ὃ, 
ΘΓ ΠΟ ΒΟ] πη ΘΟ]]ΟΟΔΓΘ νᾶΓῸΒ ἰ0Π- 
σἷβ 1ηΐΈΓν8}}18. εὖ αἱΐοβ, 566 οἰϊδιη 
ΠΥΤΠΔΥΘ ουθοίοβ ΔΟοΠη18015 16 0161- 
θὲ. νϑὶ τηδίθυα 51] ν 6501] ἀρσοδβίδ. 
Ηδπο σομ͵θούαγαμῃ ἀοο,Ιοσ 8 οχα- 
ταϊπδηδαπη σΟΙΠΙΠ6 πη 0. ΑἸϊὰ ποη 
5πΟΟΌΓΥΙ γαῦτο, ατιὰ ἀἸΒΟΓΙη6 στοί- 
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χὼν εἴ σχαλίδων ΘΧρ]σεα. Μο- 
αἀαπῈ βίαι 8 ΠῚ νΩΙῸΒ ΠΘΠΊΟ ΒΟΙΡ- 
ζογαπη ἰθίριι: 8ε4 εχ ἰοθὸ Εφὶ- 
ΘΥΔΙΩΓΊΔ[15 ΑΠΠΡΑΙΣΙ Απτἢ. Ρ. 6, τος, 
4. Ὁ] ΤηΘΤΠΟΓΔΠ ΕΓ στάλικες ὀξυπα- 
γεῖς πυρὶ θηγαλέοι, ΒιυιρΙ 811 Ιἰσϑὲ 
ΘΔΟΌΓΤΠΘη ΠΔΌ11586 τιϑἐμ]αΐατη. Εδ- 
ἀδπὴ ῥγϑθρδγαίο 8η ἴῃ ΟΙΏΠΪ ρε- 
ὩΘΙΘ ΟὈΕΙ ΠΟΙ αὐ ἤδετθο. 
5ΟΗΝ, 

ἀρκυστάσιον, ἰἸοσ ὉὈ] τοῦϊα βιιπΐ ἴθη88, 
γεη. 6, 6. ἀρκυστασία, 5ἰαῖϊο, 10. 

ἀρκυωρὸς, γοίϊδτῖαβ, ΟἸδίοΒ ΤΟΙ ΌΓΩ, 
Δίρης ὁ, "": 12: 5664. 

ἁρμόζειν, τ 6586, ἴ,. 14, 2.4. 
ΘΟΠΡΎΤΠΟΘΓΙΕ, Εἰ. 12,1. 

ἀρνεῖσθαι-- ὅτι οὐ παρῆν, Ἀ. 2, τ. 
ἁρπάζειν, νἱ, ῬΆ]Δτη ΘΓΊΡΘΓΘ, Μ. τ. 

10. αὐϊα8 ΔΥΥΊΡΘΙΘ, ὦ, 6, 12. 
ἄρρινες, ΘΒ Π685 ΤΩ] ΠΤ βαρσθοθα, 6:3. 2. 

ἄρρινοι, 32 Δ ΠΟΥ. 
ἀρρωστεῖν, Ἰθηστετο, Εἰ. ὅ, 12. 
ἀρρωστία, ΘΟΥ̓ΡΟΥῚΒ 1Π ΗΠ ΠΉΪΓ45, ΤΟΥ Ό 8, 

την 2. 
ἀρτᾶν, ἐφίππια ἐξ ἱμάντων ἤρτηται, Μ,. 

8, 4 Δῃηποί. 
ἄρτι εἶπον, τηοῦο ΑἸκ], Α. 3,9. 
ἄρτιος, ὨΌΤΩΘΙΌ 87, σΟΠΐΡ. περιττὸς, 

ΠηΡοτ, Μ-: 2: 6. 
ἄρτος, ΠΡ 8» 8: 
ἀρχαῖον, τὸ, 5018. 4686 τεδα!ϊ τόκους, 

ὈΒΈΌΓ͵ΕΒ, γεοῦ. 5.2 
ἔίρχειν τὰς ἀρχὰς, ΤΩΡ ΒΕΓ ΔΙτΙ8 ΒΘΓΘΙΘ, 

Α.1,2: 23,12. ἄρχειν τὸ ὅπλιτι- 
κὸν, ῬΥΔΘβίαγθ ΟΟΡ]]8 ΤΥ Τ ΒίσΊ 118, 
Α. 2,1. ἄρχεσθαι, Ἰπεῖρετα, ἵνα ἐξ 
ἀρχῆς ἄρξωμαι, Τ.. τ,4. δ εεί. τ, 2. 
ΠΟΠΊΓ. λήγειν, 1η10Ππ|πὴ ἴβϑοογα, Ν. 
8, 2. ἀρχόμενα, ἄθ τπουθογατη ἰηὶ- 
1ξΞ, Ἐὰ. 4. 2. ἀρχόμεναι, 8 1Π1{10, 
γε. 3. 8. ἀρξάμενοι ἀ ἀπὸ, Ν᾽ εοί. 5»3 

ἄρχεσθαι, ῬᾶτΕΙΘ, ἱπι Ρ υ τη ΠΟ 
ἀεἰγεοίαγθ, Α. 2, 3. ἀρχόμενοι, 8]- 
Του 8 ᾿τΩΡ Υ]0 Βα] θοῦ, Μ. 1, 24. 

ἀρχὴ, ΤΕρΊα Ροΐεϑβίαβ, [,.. 15, 1. ἀρχαὶ 
μέγισται, ΒΌΤΗΤΗΙ τη ΔρἸΒὑγδίτ8. ἀβ 
ΘΡΒΟΥΊΒβ, ἰ,. 2, 2. ἀρχὴ τοῦ δήμου, 
Β. 6. δημοκρατία, Α. τ, 14. ἀρχὴ αἱ- 
ρεθεῖσα, τη ΘἼΒΕΓΑΙΤΙΒ οοηβαταΐα8, 
ψεεί. 5:1: ἀρχὴ τοῦ ἐμπορίου, ψοεί. 
3; 8. ἀρχὰς δοκιμάσαι καὶ διαδικά- 
σαι, Ἀ. 23, 4. 

ἀσεβεῖν, ΡΕΟΟΔΓΕ 'π 605, Α. 3, 5. 
ἀσήμως, 51π6 βῖστῃο ἀδίο, ὕξῃ. 3, 4. 
ἀσθένεια χρημάτων, [αου]ταίατη (εππϊ- 

135: 0. ΤΌ. .7. 
ἄσθμα, ἀἸ πο] ας ΒΡΙΓΆΠΩ͂Ι, ΑΥΥ, 14; 

2:5. 
ἀσινὴς, ΠΟΙ ἸΔοάθη5, Εἰ. 5, τ. 

ἀσιτεῖν, ἸΤΑΡΥΔΙΒΙΙΠῚ 6586, ΟΙΌΙ ΘΟΧΡΟΙ- 
ἔστη: [1 ΣΝ 

ἀσιτία, ᾿πρᾶϊα, Αττ. 8, 4. 
ἀσκεῖν τοὺς πόδας, ΘΧΘΙΌΘΙΡΘ Ρ6665, 
55 ἔδοουθ δα θ᾿ Π]8 60 5106 6316 615, 
ΠΣ 96 ΘΠ Τὺ Δ 2. τὴν 
ἀρετὴν, ἷ,.. το, 4. τ ἱππικὴν--- 
ἀσκεῖσθαι, ΜΕ 755: : 8, 7. οἱ εἰς τοὺς 
γυμνικοὺς ἀγῶνας ΘΙ τ ΡΞ ἢ Μ.8, 5: 

ἄσκημα γυμνικὸν, Μ. ὃ, 6. 
ἀσκητὴς τῶν πολεμικῶν ἔργων, ἴῃ ΤΘ 

ΤΩ ΠΑΥῚ νουβαία5. οὖ δχογοιίϑίιβ, ΝΜ. 

8, 1. σοῃέῃ. ἰδιῶται. 
ἀσπάζεσθαί τι, ἸΏ ὮΘΘΙΘΥΕ, ΔΙΩΡΙΕΕΙ], 
Ρεύβθαμι, ΘΗ. 5. ἡ. 

ἀστεφάνωτος-. ΠΟΤ οσοΥΟΠδΐ5, [,. 12, 8. 
ἄστομος, ΟΥΒ Τηϊτι5 ν8]6η8, 6 Π. 23, 3. 
ἀστὸς, Οἶν15, ΘΟὨΐ. μέτοικος, Α.1, 12. 

δοὺς 2. 2: 

ἀστράγαλος, ἰαῖτι5, Εἰ. 1, 15; 11, 2. 
ἀστράπτειν τοῖς ὄμμασι, ΟΟὉ]15 ΘΟΥ5- 

ΘάσΘ, ΝΘ η: ὉΣ ΤΕ- 
ἀστρατεία, ΟΥ̓ΤΆΘῊ τη} {188 ἀοἰγθοίαίδθ : 

διαδικάσαι ἀστρατείας, Ἀ. 3, 5. 
ἀστυφέλικτος, ἱποοποιββαδ, ΒΔ 1118, 

'νῈ πρὸ Τὴ ᾿ ᾿ 
ἀσύμμετρος, ῬΥΙΟΡΟΥΙΟΠΘ ΤΠ 60η- 

ΨΘΠΙΘΠΒ, θη. 2, 8; 23, 2. ἀξύμμε- 
τρος, πε. 2.38. 

ἀσύνδετος, ΠΟ ΘΟΏΠΟΧΙΙΒ, ἴῃ. 5, 20. 
ἀσύντακτος, Τηῖητι5 ΟΟΙΏΡΟΒΙίαΒ, θη. 

3» 8: 
ἀσφαλείας ἕ ἕνεκα, αὖ 51η ἀα{1, ἴ,. 12, 4. 

μετ᾽ ἀσφαλείας, δ εεῖ. 6, 1. 
ἀσφαλὴς, ἀθΘ Ἰοοο, αὉ] Δ ΒοβΕΡαβ 

ΔΟΙΓΙ ποαιΐ, ἢ. 12, 1. ἀσφαλέ- 
στατα, 5108 Ὁ]}10 ρῬϑυῖοῦ]ϊο, Ν᾽ βοΐ. 4, 
20. ἀσφαλῶς, Β᾽π6 ροηοα]ο, Μ. 

ἶ (ν᾿: 
ἀσχάλλειν, ΔΘρῪΘ ἔεγτο, Εἰ. το, 6. Αὐτ. 

ΓΕ 2: 
ἀσχολία, οοοπραῖ!ο, Μ. Ρ», 8. ἀσχολία 

τῶν πολεμικῶν ἐπιμελεῖσθαι, 1. 13, 
:. ἀσχολίαν μηχανᾶσθαί τινι, «}1- 
ΘΠ ΠΘΡΟΤΠ5 τη} ]ΊΟΆΓ6, ἴ,. 3, 2. 

ἀτακτεῖν, ΟΥ̓ΔΙΠΟΙῚ ΠΟΩΘΊΡΕΓΘ, Μ.:, 24. 
ἀταξία, πορ]σοπέϊα, ἸΠ ΟΌΥΤΊΔ, [ΘΒ 1088, 

Α. 1, 5. ἀταξίᾳ, οοπῖαβθ, 5ῖγ8 οὐ - 
αϊηθ, Μ. 7.90 

ἀτάρακτος, 4] ΠΟῊ Ρεγίατθαΐ, Ε΄. 7, 
10. ἀταρακτότατα, Μ. 2, 1. ἀτα- 
ράκτως, 4: 9. 

ἅτε, αυΐρρθ, οὑπὶ ρδγέϊο. Ἀ. 1, 20. 
ἀτελὴς; ἱπίορογ, οἱ Π|]} ΠΕΣ Π τς 

δ θοΐ. ΤΡ 15- 25. 
ἀτιμία, ἸηΆτηΙα, ΠῚ ΣΟ: ΕΟ: 25 2. 
ἄτιμος, αἱ ραῦνὶ δοβίιτσηδίιγ, ν1]15, 

ψεεῖ. 4, ἴο. ᾿πΐδτηϊα ποίαϊτιβ, Ὁ] 
ΒοποΟΥθ5, ὈοηΒ οὖ οἰνιίαΐθ δϑί 

Χ 
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ΡυΙναΐαϑ, 
9, 

ἀτιμοῦν, ὨΟΠΟΥΘ ῥΤΙνΑ 6, ̓ ηΐαπϊα πο- 
ἧ ὑπ|π6: ΑΞ ΠΤ ΤΠ , 
ἄτμητα, 860. χωρία, Ἰοσᾷ πηθ668}}1, ἃ 668 

ΠΟμά απ δυρθηΐζατη οϑί δῇοββιμη, 
ΔΙΘΟΟ. 27. 

ἀτρακτυλὶς, σΘ ΠῚ Βρίηδ6, 8ῃ. 9. 15. 
ἀτρέμας ἔχειν, 5ΥΠ. ἀκίνητον εἶναι, ΠΟῚ 

ΠΟΥ ΘΙΊ, 1Π] ΠΊΟΥΙΠΊ ρϑυβϑίδγθ, θη. 5, 
ΠΤ: Ὁ 5: ἶ 
ἀτρίβαστος, Δ΄ Ὀ ΔΉ 0 τη 5 85516- 

ἴπ8, ΠΟὨΐΤ. ἐκπεπονημένος τοὺς πόδας, 
ΝΠ 8.5. 

ἄττα, ατδράδῃῃ : ἄλλ᾽ ἄττα, 8118 ἴεγα, 
ΜΕ 9. ἡ: 

αὖ, οσοπῃίγα, τιῦ 8110 δύσι ΠΊΘηΐΟ τπιΐδγ, 
τιῦ Τ6 1 8110 τη0640 σοηβιάθγομ, Ν ϑοῖ. 
ἼΠΣΣ πὸ 19: 51 
ΜΕΤ 2.5: ΞΙΠΙΝΟΟΥΣ ΠῚ ΠΩ. ΤΟ: 
.Μ. 8, 12: ὁ,τ; 8.2. ᾿ 

αὐγαὶ τοῦ φέγγους, ἰπιο]5 τ86}1, , 6η, 
ΠΣ ΣΟΙ: 19. 

αὖθις, τοῖγο, Εὖ. το, 4. 8110 θΙΊΡΟΓΘ, 
Ἰζθγ απ, Ν᾽ ϑοῖ. 4, 37. αὖθις αὖ, ἴἴ6- 
ΤΠ ΠΝ ΠΡ ἢ 

αὐλεῖν, [1018 σϑηθγθ, ἴ,. 12, 8. αὐλη- 
τὴς. 1. 6. ἢ. 

αὐλὸς, ἤδία]δ, 5. Γοταιηθη 5ρ16Ὰ}1, οαϊ 
ἸΠΒΘΥ 1 ὨΔ50116, ἴβη. 1Ο, 2. 

αὔξειν, Ὠοποτθιι5, ΟΡΙ θ 5. οὖ σουητηο- 
415 ϑίρσετγθ, Α.1, 14- ἴ,. το, 4. δ᾽ εοῦ, 
5. 2. τὰς ἀγορὰς αὐξάνεσθαι, δεεῖ. 
4. 40. ηὐξημένας τὰς προσόδους, 
ΠΟΘΙ Π; 12} 

αὐξήσεις τῶν προσόδων, ἸπογΕΠηΘη τη, 
γεοῖ. 2, 6. κυνῶν, ϑη. 7, 1. ῥτῸ- 
ΟΥ̓ΘΔΙΙΟ δῇ δα αοϑίϊο οαυα] στη. 

αὔξιμος, δα ᾿Ἰπογοτηθηΐατη [δ οΙΘ 5, νη. 

7» 8: 
αὐτίκα, ἴῃ ΡΓΔΟΒΘηΐα, ΘΟΠΙ. εἰς τὸν 

ἔπειτα χρόνον, Ν᾽ οί. 6, 2. ΘΧΘΙΩΡΙΙ 
οτδίϊα, 1.,. 1, 2. 

αὐτόθεν, Βἰαΐ!τη, Α. 5, 6. 
αὐτόθι, 111|ο, Α. 1, 2. 
αὐτόματος, 5.8 βροπίθ, αἰίτο, Ε'. 6, 

ἘΠῚ 
αὐτόνομος, Ἰ1Ὀ6Υ, 8] 0118, [.. 2, 2. 
ΘΟ ἢ» Ὁ. 

αὐτός. ὁ αὐτὸς, Ἰ΄6π|, α. ἀαῇ. [,. 9, 4. 
εἰς τὸ αὐτὸ βλέπειν τῷ ἵππῳ, 5ρθο- 
ὕαγθ ἴπ θϑηθπὶ ραγΐθπι, ἴῃ Π8ΠῚ 
1058 Θαια8, Εὸ. 6, τ. αὐταῖς ταῖς 
χερσὶ, 50115 τηϑηϊῦα5, Ἐὰ. 5, το. 

-“ογᾶβ, σοηΐγ. οἰκέτης, Α. 1, 10. 
ἘΠΠΘΞΣ 7 πὸ: δ᾽: Ὁ τ 
τηϑρΊϑθο Θασϊίαπι, Μ. 4, τό. Ἰ6ρὰ8 
ΡᾶΓΘη5, θη. 5, 24. ΟΟΙΠΏΙΠΏ5, ἴ,. 
0; 2- 

ἈΠ ὃ βίος 1. 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟῦΞϑ. 

αὐτοσχεδιαστὴς τῶν στρατιωτικῶν, αὶ 
Ἰτηρδγαῦαβ, ΠῚ τηθαϊζαῖα8 δοσδα 
Δ ΥΘ Δ τ] Π ἌΤΘΙα, 1... 12, 5. ΟΟΠΙΓ. 
τεχνίτης. 

αὐτουργὸς κυνηγεσίων, 4 ρεαϊίε5 
νϑπαηῦαν, βύπαϊο τοὶ οαρίαβ, Ατὐῦ. 
20, 1. 

αὐτοῦ, τι, ͵6η. 8, Ρ. 
αὐτοφυὴς, τπιαΐτ}Ά}15, ἀγαθὰ, Ν᾽ οί. 2, 1. 

λόφοι, Νεεῖ. 4, 2. αὐτοφυᾶ διατρο- 
χάζειν, Οσυγβατη δία ]Θ ΠῚ ΟΌΤΥΘΕΘ, 
ἢ. 6. τϑοῖβ, ΠΟ ἴῃ ΟὙΤΠΊ, Εὖ, 7, 
ΤΠ : 

ἀφαιρεῖν τοῦ πλήθους. ἩυΙΠΘΙΊΠῚ 171- 

ὨΌΘΓΘ, δεςεΐ. 4; 4. ἀφαιρεῖν τι, [0]- 
16γ6, ἢ. 6. οτηϊ θη παπῃ βἰδίμθογθ, Εἰ. 
5» 9. ἀφελεῖν τινος τὸ ἐπιμελεῖσθαι, 
8αΊΤΊΘΓΘ 8161} ΟΌΓΔΠῚ, ἴ.. 4. 7. ἀφαι- 
ρεῖσθαι, δ᾽ εοοῖ. 4. 45. δ'6ῃ. 6, 4. 

ἀφανὴς, Ἰαΐθη8, 4] ΠΟῊ ΘΟΏΒΡΊΟΙΓΙΥ, 
ΜΖ τὴ 

ἀφαυρὸς, ἀ6}01115, Εὔ. 12, ὃ. 
ἀφειδῶς θεῖν, εἴιπιδα ἴπροτθ, Ατγ.: 

ΤΠ 
ἀφηγεῖσθαι, ἄποετε, Μ. 2, 5. τοῖς δε- 

ξιοῖς, ἸὨΪῚ τῇ ππούα5 8 ἀΘΧΕΓ15 ἴδοογα, 
ΕΠ: 7: ΕΣ: 

ἀφθονία, εορία, Δα πάπα, ἴ,. 15, 6.- 
ἄφθονος, σορίοϑαβ, δ᾽ ϑοῖ. 1, 4. 
ἀφιέναι τὸ στόμιον, ἔτεα πὶ αἸτη] [6 γα, 

Ἐς το, 7. τὴν λόγχην, Παδίδτη Θγηϊ- 
[6Υ6 6 τῆϑηιι,, Εἰ. 12, 14. προβόλιον, 
νϑηθ α] 1 πῈ δηλ ἴθ γθ, θη. 10, 14. 
ἀφιέμενοι τοῦ τὴν γῆν ἐργάζεσθαι, 
απ ἀδβιπιιπῦ ἀστιιτη ΟΟΪθγο, δ βοΐ. 
4. 6. ἀφεθήσονται τούτου, δ εη. 7. 
11. ἀφεθεὶς εἰς τάχος, 84 [οϑέϊηδπ- 
αατῃ ᾿ποϊξαῖαβ, Εὐ. 2. 5. 

ἀφικνεῖσθαι εἰς ἀκόντιον, ΨΘΏΙ6 [ηΐτἃ 
[611 Ἰδοίτιπη, Εἰ. 8, το, ἐπὶ πλεῖστον 
ἀνδραγαθίας, ταυ]ύατη ργοῆσογα ἴῃ 
δίπαϊο ποποϑίφίιβ, ἰ.. 4, 2. σῖτος 
ἀφικνεῖται, σοτηπηθαῖτπϑ. Δδνίαγ, Α. 
2, 6. ᾿ 

ἄφιλος, ᾿Ἰηΐδπδιιβ, ΑΥΤ. 12, 5- ; 
ἀφιππία, δαυϊΐαπαϊ ᾿ππρουα, Μ. 8. 

12. ἄφιπποι, οἱ ἀπείρως ἔχοντες 
ἱππικῆς, Ἠεβυοϊο. 

ἀφίστασθαι, ΔΌΒεράεΓε, τὸ δέρμα, Εἰ. 
1, 5. ἡ περόνη ἀποστᾶσα, ἴθ. ἀφί- 
στασθαι τὸν ἥλιον ὑπὸ τὰς σκιὰς, 6Χ 
50᾽6 β! Ὁ τη γ85 βοοθήογθ, νη. 2, 3. 
ἀφεστῶτι πρὸς ἀποκρήμνῳ, δ΄ 6ῃ. ΤΟ,’ 
21. ' 

ἄφοδος, αοϊία5, ΕΝ. 23, 4. ἡ οἴκαδε, το- 
αἰῦαβ ἀοπηαπῃ, [.. 5, 7. 

ἀφομοιοῦν, 51ΠΆ]]6 πη ΕἤσΘγΘ, Εἰ. 9, 9. 
ἀφορίαι καρπῶν, ΔΏΠΠΟΠ86 οαΥΙζ85, Ν᾽ Θοῦ. 

49. 



ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟΙ͂Ν. 

ἀφορμὴ, 5υτηΐιι5, ΡΘΟΠ1α αἀδ6 ᾿τηρ6η- 
αἸτΥ δια τη8]115 ἸΟΓΌΓη [ΔΟΙΘ Πα ΌΓΩ, 
σε 5. 0. Ὁ. 12: 4; 24: 

ἀφροδίσια, τεϑ8 γεποῖθᾶθ: εἰς ἀφρο- 
δίσια ἀπέχεσθαί τινος, Ν ΘΠΘΓΘΠῚ ΠΟῊ 
ΘΧΘΙΌΘΙΘ ΟἸΙΠῚ 8]14110, [.. 2, 12. 

ἀφυλακτεῖν, ἱποδαΐθιιπη 6856, Μ. 5. 

15. 
ἀφύλακτος, ΜΟῚ τη ηΪΐτι5, Εἰ. 12, 7. 
ἀχαλίνωτος, 5106 ἔγαπο, ΠΟ ἰγϑηδίμβ. 
᾿ ἘΠῚ. ..3.}...- 
ἄχθεσθαί τινι, τηΐθηϑατη 6556, Α. 1, τό. 

ἱππασίᾳ, δαυϊίαῖο 6 Πὶ πο] Θβίθ ἔθυτ6, 
ΕΒ’ τὸ, 2: 

ἀχώριστος, Οουἱϊ Ἰοσιι5 Π]]5 ἀββιστα- 
π| 15. 0.8. 

ἄψυχος, ῬΙΡΘΙ, ΤΪπτι8 ΔΠΙτη 588, ὕἴ6η. 
ΥΣ - 9.1: 

βάδην, ρεαεδίοῃίιτη, Εν. 7, το. πορεύε- 
σθαι, οσοηίτ. θεῖν, Εἰ. το, 14. ἔπεσθαι, 
ἘΠ τ ΤΊ. 

βαδίζειν, Ἰποοάθγοθ, σοηΐγ. τρέχειν, ἴ,. 
8, 2. ΟΟΠΐ᾿. πηδᾶν, ,οη. 5, 21. 

βάδισμα, 6815. ΑΥ̓Τ. 7. 7. 
βάθος φάλαγγος, Ἰατὔπιαο 8616] δαΐ 8ρ- 

ΤΩΪΏ15, 486 8. ἔγοηΐθ δ δχίγθ 8 ΠῈ 
ῬΟΥΤΙΡΊ ΓΙ 8ΔΟΊ6 ΠΏ, [,. 11, 6. 

βάθρον, ὈδΔ515 βΒἰαίιμαθ, Εἰ. τ, 1. 
βαθυτέρα πλευρὰ, Εἰ. 1, 12, 
βακτηρία, Ὀδοῦ]ιι5, Εἰ. ΤΙ, 4. 
βαρέως, σταναΐθ, τηϊηβ ΠΡ μίοΓ. οἵ 

Πα οἴ. ΕΠ. 2, 2. 
βαρύνεσθαι, στᾶνετιϊ, ἸΔηρίιογο, [.. 2, 5. 
ΠΡ ΘΙ], 410 ΤΩΪΠῈ15 {γδ]]οἰαίαγ, Εἰ. 
9: 

βαρύτονον στῆθος, ἵεῃ. 5, 230 8ΔΠπηού. 
βασανίζειν, ἰοηΐδτα, ΘΧΡΙΟΓΑΓΘ, Εἰ. 5,7. 
βασιλεὺς μέγας, τοχ ῬοΙΒΑΛΠΏ, ΑΥΤ. 

ἢ: ὁ: 24, 2. [ιαςεά. ΤῸ 13 εἴ 15. 
Ἐς λτίων ἅ ἅπαντα ἔσται ἑαυτοῦ, Εὶ. 1. 14. 
βέλτιστον, τὸ, ΟΡ(ἰπηαΐθ8, Α. 1, 5; 2: 

1Ο. οἱ βέλτιστοι, Α. 1. 5. 
βῆσσα, ραρσὰβ Αἰθουβ, Ὗ6α. 4: 44. 
Βιάζεσθαι, νἱ αἱὶ. Τὰ. τ, δ. Δ οοῖ. 5; 5- 
βίαιος, νϊο]οπίιι5, Μ. 1, 14. 
βιοτεύειν, νίνογοα, Μ. 8, 8. 
βιοῦν. βιώσεσθαι, ταν ἸΣΩ͂: 
βλαισὸς, νᾶγιι5, ναῖσιιβ, Εὐ. 1,3. ΚΕ 

Ἰοοο Ῥο]]οῖβ σοτηραῖαῖο οατῃ Χο- 
ΠΟΡΒΟηΐΘ θη. Ε- 80 Δρρᾶγεῖ εβ88 
σα] σκέλη, ἐγκέκλιται μικρὸν 
ἔξω. 

βλακεία, Ἰστιανῖδ, ᾿ἱπουίϊα, Εἰ. 5, 12. 
βλακεύειν, ϑαρτιθη οἵ ἰδγα αΠΔΊ 6856, 

σΟΗΐΓ. τάχος, ἶ,. 2, Το. 
βλακώδης, Ἰσπᾶνιιθ, ΒΘΡΉΏΪ8, 

ΘΟΠΊΓ. θυμοειδὴς, Εἰ. 9. 1. 
βλὰξ, εοπίτ. θυμοειδὴς, 46 εαυο, Εἰ. 9, 

ἘΖὶ 

1Π678, 

501 

βλάπτειν, ἀδηηΠπι 1Πἴθυ 6, ΠΟΘΟΥΘ, ἰω. 
Ὁ τὸ πηρθα!πὸ: δοπι. ἢ» ἢ- 

βλαστάνειν, νίρσεογο, ἴ,. 1, 5. ρα] ]Ό]ΑΓα, 
σΟΠΐΓ. καρποφορεῖν, Ν εοῖ. 1, 2. 

βλέπειν ὀξὺ, ἀουΐθ νά δ, 868 οσαϊο- 
ΤΌΤ 8ΟΥῚ ῥγϑθαϊτατη 6856, ϑη. 5, 
26. εἰς τὸ εὐθὺ, γοοία ᾿ΡΤΟΒΡΙςΠΕΓΙΘ, Ὁ. 
1»1 

βλέφαρα ἐλλείποντα, ρΑἸροΘΌταΘ. οὐτ- 
ἴΔ6, 4186 ΟΟυ]απη ΠΟ ΘχΧ ἰοΐο 
ταραπί, Ν6η. 5; 26. 

βοιωτιουργὴς, 4] Θ8ὺ ΟΡΘΙῚΒ ΒΟΘΟΙΙΙ, 
Ε; Ὑ2: 

βόρεια, τὰ, ᾿τιο]]εοἴο πνεύματα, ὈΟΥΘΔΒ 
 νοπίιι5, ΕΠ. 5. 2. βόρειον, 8,1. 

βουλεύειν, ἀ6]]θΘγαγα ἀθ τοραθ]οα, Α. 
1, 6. ἀδοογηθγθ, Α. 2, 17. περὶ τῆς 
πόλεως. ἦΘ ΤΕ ρΡ. σΟηΒΌ]ογο, Α. 1, 9. 
βουλεύεσθαι, βἰαίιογα, ᾿πϑυιπίο α{], 
Α. 2, το. ἄριστα, Ορίϊπη6 ΠΟΠβιι- 
]εγθ, Δ. 1, 6. 

βουλὴ. Βοηδίιι8, Α. 2.1, 2, 3. δΝ᾽οοί. 4, 
ΠΡ ΝΠ τὺ 2.0. 1: 

βραδεῖαι πορεῖαι, ἴΔΥ61] ΡΥΟΡΊΘΒΒ.Β, Α. 
2: ἘΣ 

βράδος, τὸ, ἰαγαϊίαβ, ᾿ὐ. 11,12. ἘρΙ- 
οὐνὶ Εριδῦ. δὰ Ηετγοαοίμτη 8. 14, 
ὉΠῚ νυ]ρο ογαΐ βραδυτῆτος, σοὐδχΧ 
ΘΑΤΊΌΌΟΙ Πα οι βράδους. 

βραχυγνώμων, 4] ρΡδύατη ἸΠΡΘΏΙΟ εἴ 
ΘΟΠΒ51110 να]οῖ, Μ. 4, 18. 

βραχυδρόμος, αὶ ὍΠῸ ατγϑιι σοηῆοϊξ 
ερδίπιμη Ὅγθνθ,  βῃ. 5» 21. 

βραχύτατα προβαίνειν, ὈΤΘνΊΒ51ΠΊΟ, ἢ. 6. 
ΠΑΙΠ ΓΊΒΒΊτηΟ, στϑάτι ποθ άογο, Εἰ. ΤΙ, 
Ἰπ- 

βρέχειν, τηδαίδοεγο, Εἰ. 5, 6. 
βρέξις, Ἀυπηδούαί!ο, Εἰ. Ρ», 9. 
βρόχος, ἰᾶητδι8, ἴῃ τοῖθ, βη. 2. 5. 
βρύειν, 46 ἴεγτα, 486 ρῥτοΐογς σ τη Πἃ 

γΈΓΏ8, ΝἜΠ. 5: 12. 
βῶλος, ἡ. 5160, Ἐὶ. τ, 4. 
γάμον ποιεῖσθαι, σΟΠ] ρΡΊ ΠῚ ΠΤ, ἴ,. 

Ι, 
γαστήρ. σίτου αὐτοῖς γαστέρα μέτρον 

νομίζουσι, βΒο᾽6πί ᾿δηΐιπη ΟἸΌΙ ΘΧὮ]- 
ὈΘΓΘ οἷ8, απδηΐαπι νθηΐοῦ ροϑβοϊΐ, [.. 
τς: 

γαυριᾶσθαι, ΒΆρεΥΌΙΓΕ, Εἰ. το, τό. 
γε δὴ, οοτία, Μ. 4, 6. γε μέντοι, γε 

μὴν, ν6ΓῸ, δ εοῖ. 4. 22. Εὰ. 11,12» 6 
Τὸ τ᾿ ᾿Ξ 5.2..5. 

γεγωνεῖν, ΟἸΔΠΊΟΓΘΠΊ (Ο]]6γα, δβη. ὅ, 
χῖς 

γειτονεύειν τινὶ, 6556 νἹοϊπιιτη, Ν᾽ ϑοΐ, 
τ ὃ: 

γενέθλια τῆς ᾿Αρτέμιδος, Ὠδηδ6 πϑῖ8.- 
115 6168, ΑὙτ. 24. 2. 

γένεσις, ργοοστοδίϊο 50 0118, ἢ. 2, 1. 

ΧΩ. 
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γενναῖος, 46 ΤΠ. ] 1616, ἴ.. 1, 8. γενναῖοι, 
Π0}}}168, δῆμος, Ρ]608, Α. 1, 2. 

γένυς, ἥ, τηθῃΐατη, ΝΘ. 5. 10. 
γέρας, τὸ, τητητι8, απο 48. ΘΔΥΠΙθι8 

ΨΙ ΟΣ Ππδγαπὶ οΟΠΟΘΟΙ ΤΩΣ ΤΟΡ ἵν: 
ΤΟΡΕΟ τον 

γεροντία, αἸσῊ [85 56η18, 41 σοοΟρίαίΓ 
1η βεῃδΐαχῃ, ἷ,. 1οΟ, 1. 

γῆ» ἈρΟΥ, ἴ,. 15. 3. 
γηράσκειν, ΒΘΏΘΒΟΟΙΘ: 66 ἔγαρίθα, 

γερεῖ. 1, 4. 
γίγγλυμοι. ἐν γ. προσθεταὶ, ΘΔ Υ 168, 

ΘΟΙΏΓΩΙΒΒΆΓΑΘ, ἔὰ. 12, 6. 
γίγνεσθαι, τπι880], ἰδ. 1, τό. ϑῃη. 9. 1. 

τὰ γιγνόμενα, ἵταοίι5, Νοοῖ. 1, 2. 
γίγνεσθαι ἐν ἀργυρίοις, ἴῃ δΙσοηΐο 
οἴοαιεμαο οοοπρδίτπη 6586, Ὑ βεΐ, 
ἋΣ οἱ 

γιγνώσκειν, ϑἰαύπογθ, ΒΕΠΌ1Γ6, Εἰ, 2, 2. 
ταὐτά τινι, ἰάθτη αποα 8]061 56 Π116, 
Α. 2, το. ἃ. τ, τ. ἐναντία τινὶ, δ5[δ- 
ὕθθγθ, απ86 δἰζθυῖτ5. τον 8. 8Ὀ- 
Ποιτγθηΐ, ἰ,. 1, 2, 5. 10, 864. γιγνώ- 
σκεσθαι ἐπὶ τὰ χείρω, Ἰηπούεοβοοιθ 
ΟὟ τυτρϊίοτν [8Δοΐὰ, ἴδῃ. 13, το. 101- 
ἅδη γιγ. ἐπὶ τὰ βελτίω εδί. ὀρθῶς 
ἐγνωσμένα λέγειν, εῃ. 12, 5. τὰ 
καλῶς γνωσθέντα, Ν᾽ εοῖ. 4, 57. 

γλουτὸς, πϑίθ8, ΟἸΌΠΙ5, Εἰ. 7, 2. ΑΥΤ. 
10, 8. 

γνάθος, ἡ ἢ. ΤΩΔΧΊ]ΪΔ, Ε΄. 1,09; 6, 8. 
γνώμη, διὈϊγαΐαβ, ἰ,.. 5. 8. γνώμῃ 

ποιεῖν τι, ται τς βίδίιουο, Α. 2, 10. 
γνώμῃ ἐπιμέλεσθαι, ΠσΟΠ51110. 86] π- 
ΜΆΥΘ, ῬΤΟΘΌΓΘΙΟΥΘΠΙ 6886, γι εοί. 4, 
22. οἱ γνώμῃ καὶ ἀργυρίῳ δυνάμενοι 
χρηματίζεσθαι, γεοῦ. 55 3. 1. 6. ἀργυ- 
ρογνώμονες, κατὰ γνώμην ποιεῖν τινί. 

8]|1Ο] ρΥΔΕΠΟΣΤΙ, ἰὰ. 11, 5. 
γνώμων, ἀ6Π85 1ῃ ΡΕ]]Ο, 40] εϑ δϑίδ᾽!β 

1πᾶοχ Εἰ. 2,1. 
γνωρίζειν, νη. 5» 15 Δηποῦ. 
γονὴ. ΒΕΙη6ῃ σοηϊΐαϊθ, ΑΥΥ. 2ύ, 4. 
γόνιμος ὁμιλία, οσοἰἴύπιβ [δοατπια 8, ΑΥΤ. 

28, 1- 
γοργὸς, 64] δδ8 ἴδγοοι δ {γαου]θηίο 

δα βροοι ἢ. 1 16: 14: 10: ὅ- 
γοργὸς ἰδεῖν, ΑτΥ. 4, 5. οἴ γοργότε- 
ρος φαίνεσθαι, ἰδ πὸ 0 

γοργούμενος.Ἶ. 4: πποιρηῤλλθυσο, Τῆς ΤΟ, 4 
γράμματα, ἸἸζίεγδθΒ : τι 818 Ἰθρϑηαὶ ΕἾ 

ΒΟΙΌΘΠ6Ι, σΥΔΙητηδίϊοδ. ΡΟΘβίβ, μἢ1- 
ἸΟΒΟρ ἴα, Θ]οατθηίϊα, ΠἸβίουϊα, σθο- 
τηρίτια, ἶ,, 2.1. 

γραμμὴ, παι σαντα ρτοαποία, [ὗ. τ, 

14. 
γράφειν, Ῥίηροτο, Εἰ, τι, 8. 
γραφὴ, 7υα]οῖππη, ἴῃ απο οαιι88 ΡαὈ]10ὰ 

αἰδοορίδίαγ, Δ. 3, 2. 

ΙΝΌΘΕΧ ΘΒ ΑΚΟΤΙΚ. 

γρυπὸς, 4] οϑὺ δάπποο πᾶ80, δ εῃ. 
Ὥς σι 

γυμνάζεσθαι ἀπὸ τῶν σκελῶν, τραχήλου, 
χειρῶν, 1,86. 5, 9. 

γυμνάσια, τὰ, ΘΧΘΓΙΟΙΓΔΙΊΟΠΘΒ, Εἰ. 4,2: 
ἼΣ ΘΣ 

γυμνασιαρχεῖσθαι, ἔν αοΐατη 6 ᾿ΒυτηΠα- 
ΒΙΔΤΟΠΙ ΤΠ ΠΟΥΘ ΟΔΡΟΙΘ, οὖ ἴῃ σγιη- 
Δ5115 ΘΧΟΣΟΘΙΊ, Α. 1, 12. θοῖ. 4, 
ΕΖ). 

γυμνασιαρχίαι, τη 8. ΡῈ] Ιοστη 6]118, 
411 οἸθατη 81|1054π|6 Βα πηΐβ ργϑθθεί 
ἸΏ ΟὙΤΙΠΔΒΙΟΙ ΤΩ ὉΒ11ΠῚ, Δ. 1, 12. 

γυμνὸς, ΔΥΤΩΪΒ ΠΟῚ ΠῚΠΏΪ ΙΒ: κατὰ τὰ 
γυμνὰ, 860. πλευρὰ, ἴῃ Ἰαΐογα πιαδ, 
Ἑομΐ. ὡπλισμένα, ἴ,. 11, 9. 

γωνία, Δησῦ]α85, [2. 12, 1. 
δαιμόνιον, Ἔν ΘΠΐτ15, ΑἹ ΠΟῚ ῬΓΟΙ͂ΟΙΒΟΙ- 

[ῸΓ Δ ΠΟΙΏΙΠΙΒ ΔΥΌ ΤΙΟ, ἔς. ΤΙ, 12. 
δακτύλιος, ΔηΠΪα8, ἃ. το, 9. δβη. 

5. ἢ. 
δάπεδον, ΒΟ] τη, ΠπαΠη115, Εἰ. 1,0. 
δασὺ, τό. ἐκ δασέος μὴ θέλοντι ἐξιέναι. 
εῃ. 1ο, 21. τὰ δασέα, 5. 18, οἵ 
21. 5:]νϑϑίγιδ. 

δεινὸς, δεῖ, ἀΠΠρθηβ, Μ. 7. 6. δεινόν 
ἐστιν ἀπό τινος, ῬΘΥΙΟΙΪπιΠ. Ὁ 8]Π16 0 
᾿τητηϊηθῖ, Α. 2, 13. δεινὰ, πηολ Πα, 
ΘΔ ΒΔ ΠῚ [θυ ΟΣ5 μαθθηί8, ᾿ὰ. 6, 14. 
Μ. 4. τι. 

δειπνοποιεῖσθαι, ΠΟΘ Ώ816, ἰ,.. 12,7. Μ. 
η5. Πῶς 

δεκάδαρχος, νΕ] δέκαρχος, ἀδοατο, 4] 
ΡΥβεθβῦ ἀβθοθῖη τη] 85. 5. ἀθοδαὶ, 
Μ. 2,.2, 4. 73 4.0 

δεκὰς, ἀδοιγῖα, ππΙΠΘΓ 5. ἀθοθπι 6681- 
ἴππ|, Μ. 2, 8: 5, 7: 

δεξιὸς, 4] ἴῃ ἀεχίτο εβϑῦ οοῦπα, ἴ,. 
11,0. ἐκ τῶν δεξιῶν, ἃ Ρατίθ ἀοχ- 
πὰ. {τὺ τὰ} τὸ ἢ 7.5 

δέομαι, ΟΡα5. εβί ΤΩ1Ε], Α. 2, 3. τῶν 
ἀρχῶν οὐδὲν δεῖται ὁ ὃ δῆμος μετεῖναι, 
Αΐο τὸ 8: 
δα τὸ, ἘΠΕ νεη. 6, 1. 
δεχάμματος, ἀξδοεπὶ ποάογαμη, δεη. 

ΤΟΣ Ὁ. 
δ πσῦη, 1πίγα 86 ΤΌΟΙΡΘΙΘ, ἰερα 6, 

{6 11, Εὖ. 12, 2 
δῆλος, τηδηϊοδίαβ : δήλη ἔσται ὅτι, 

δΡρετίθ, Αὐγ. 1ο, 4. δῆλον ἔσται--- 
γὰρ, ἰπάϊοῖο οτἹΐ, 81, νβῃ. 8, 5. 
δῆλα αὐτοῦ πολλὰ, 5ῖρῃᾶ, δ΄εῃ. 
10, 5- 

δηλῶ, ἀφο], 1). 2, 9; 15, 9. 51|911- 
Άοο, Νεη. 6. το, 18. ἴ.. 11,6. 6χ- 
ῬΙϊοο, Εἰ. ό, 1. δεδήλωται ἐν ἑτέρῳ 
λόγῳ, Εἰ. 12,14. 

δημοκρατία, 1 ἔπ2} 7} } 1.0} ῬΟΡΪΑΓΕ, Ἀξπ 9 

4: 5. ὃ. 



ΙΝΌΕΧ ΘΟΒΑΒΟΟΝ. 

δημοκρατουμένη πόλις, οἰγιίαβ, τ] 
ΒΌΓΗΓΤΗΤΓΗ ἹΠΊρΡΟΥΠΙτη δδὶ ΡῈ Π68 ρο- 
Ραίατη, Α. 2, 20 

δῆμος ἅπας, τιπίνεγβιιβ ΡΟρυ] 5, σα τη 
ΟΡἐτηϑίθβ ἔτη ΡΙΘθε!, Ἄον "5. 
ῬΙΘΌ5, Α. 1, 2. εἶναι τοῦ δήμου, α6 
ΡΙΘΌ6 εββθ, ἃ. 2, 2ο. 

δημύσιος, ΡαΒ]ΐστς, 4] οϑδί οἰνιίαίιβ, 
Μεοῖ. 3, 12, 14. οἱ περὶ τὴν δαμοσίαν, 
ἱ,. τ5,7. δημοσίᾳ, ρι]ςε, [.. το, 4. 

..2, 9. ἴῃ βατη ΓΕΙΡΈΌΡΠΟδΘο, Ὑ᾽ βοῦ. 
4.42. δημόσια ἀνδράποδα, Κ᾽ εεΐ. 4, 
17. δημόσιον, ΔΘΤΆΤΙΌΤΗ, Κ᾽ Θεοῦ. 4, τ8. 
ΟἸν 25, γεεῖ. 4. 19. 20, 33. περο- 
{πατη ΡΒ] οτπη, ἴ.. 4.7. οἱ ἐκ δημο- 
σίου κηδόμενοι, συτδίοτο5 ἃ οἰνὶζαῖθ 
ΘΟΠΒεΙ τ], [,.3,.4. (00] τοὺς ἐκ δημο- 
σίου ῬΈΒΠςΘ Ρτϑεξεοῖος, κηδομένους 
ΟΠ κηδεμόνας γΕ] κηδεστὰς ἸΠπῖοΓ- 
Ρτοίαξιν δίοτιιβ. ὐ βιξκπιβ τοὺς ἐκ 
δημοσίου ΘΧχρ]ϊοαί ἀ6 Βιαϊαοὶ εἰ 
ἘΡΒΟΥΙΒ, σΟΙαραυδη5 ῬδιιΞΘΠ]ΔΤη 2, 
11,2, τοῖς ἐφόροις καὶ Βιδιαίοις πέντε 
ἀριθμὸν ἑ ἑκατέροις οὖσι, τοῖς μὲν τοὺς 
ἐπὶ τῷ Πλατανιστᾷ καλουμένῳ καὶ 
ἄλλους τῶν ἐφήβων ἀγῶνας τιθέναι 

καθέστηκεν" ἔφοροι δέ εἴ οεῖ. Ῥαθϊο 
απΐθα ἰάθη Βιδιαίων ἀρχεῖα ἴῃ ἴοτο 
Ροξιία σοτητηθσπουαΐῖ, τ] σοὨ γον - 
5185 δ΄ ο]θβοθηέατη ἐπα!οαίαβ ἔπ1558 
Ῥαΐαῦ ὙΥ̓ εΙβκπιβ. Κηδομένους ἸηΐοΓ- 
Ἀγοῖαῦα ραγεηΐθβ, ΓπΈΟΤῈΞ οἵ οἵη- 
ΠΪΠῸ 640] ρτναῖα δυοίοτιίαῖθ 8640]6- 
ΒΟΘΠΤΙΌΤΙΒ τη ΡΟΤΘΓῈ Ροβϑιπί. ἢ 6η1ϊ- 
418 δα! Ιοσιτα Αε]ϊαπὶ Υ.. Η. τ4.7 5 
ἘΌῚ ΠΑΥΤΘΙΌΙ ἰῈχ [ιΔοθἀδθιπομίορα πη 
7 θθη8 διὰ δέκα ἡμερῶν πάντως τοῖς 
ἐφόροις τοὺς ἐφήβους παρίστασθαι 
γυμνοὺς δημοσίᾳ, τἰὖ 11 ἀ6 σΟΙοΤΘ οἵ 
Βαδῖτι συταηδείιοο Ἰπαϊοατεηῖ. [5 
ἌΘΠ8Π1]ΟΟ5 Ἐχβουιρίαβ εβὲ εχ Ασᾶ- 
ἐμαγο μα ΑἸΠΘΠΒΕῚ 12, Ρ. 550, 4] 
Ἰοσὰβ οχ Δ 68 πο σοττΙρῚ ἀοὈεῖ. Τοὺς 
κηδομένους ΠδΙπαοΓ βῈΞ Πέτα! Ἰθοὸ 
ξπιραγαίο Ῥ]αΐοπὶβ ἀθ τερ. 2, ῥΡ. 
3062 ἘΞ. ϑῖερῃ. λέγουσι δέ που καὶ 
παρακελεύονται πατέρες τε υἱέσι καὶ 
πάντες οἵ τινων κηδόμενοι ὡς χρὴ 
δίκαιον εἶναι. ΒΓΗ Ν.) 5Βδογιποϊατη 
ἴῃ βαϊ αἴθια ταιρι Ὁ]Π1686 ἔβοΐατη, ἴ,. 
15. 2. ἰοστβ ΡΕῈΠΟα8 : δημόσιόν τι 
κατοικοδομεῖν. Ἀ. 2, 4. 

δημότης, ΡΙΕΌ 6115, ΙάΘΓ 40] δημοτικὸς, 
ἬΝ ὑΧ,ς 
 ς- ΡἰεθεἾιβ, Δ. τ, 4. δημοτικοὶ, 

Ρορυΐαγεβ, αὶ βεπάθης οοτητποῦίς 
Ρορΐ, Δ. 2,. 10. 

δηνεύματα, τα Εἰ. πν,Ε1- 

δήπου, μα ἀα16, είς. 3, 1. 
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δῆτα. τί δῆτα ; αυϊὰ γετῸ ὃ ΟΌΪ αιιδθβο ὲ 
Ἐ, 2: ὁ. 

διὰ, αὐ δ ἡμέρας, ΡῬ6Υ ἰοΐατῃ αἸδτη, 
Ψεπ:, ἃ. πὶ δὲ ἡμέρας, Ἰηξογαά!α, 
ΑΥΡ. 11, 1, 3. διὰ χρόνου, ἰηῖογ- 
ἅ1Π|, Ἄς δὲ 5: γε. 5» 2. δι ἐνιαυ- 
τοῦ, ᾳποΐθηη!5, ἃ. τ, τό; 5,6. δὲ 
ἔτους, ΕΓ ἰούιτη ΔΉ ΠτΠΊ, “ΠΟΘ Π8 
ἈΠΠΙ ἰΘΙΏΡΟΓΘ, ἴ.. 2, 4. δι ἔτους 
πέμπτου, απϊηΐο ποι 8 8πη0, ἃ. 
3; 5. διὰ τρίτης ἡμέρας, ἴογί]ο 4πο- 
416 αἷς, ὕἴβη. 6,3. διὰ τέλους, 5Ξ6π|- 
ῬΘΙ, ἴεπ. 3, το. δι ἀλλήλων, τηὰ- 
ἴπο, Μ΄. 3, 11. διὰ παραγγέλσεως, 
Βα θιο βαϊοίο, Μ. 4. 9. 

διαβαίνειν μὴ πολλῷ μείζω ἢ ἐν πάλῃ, 
ψεη: τὸ. τῷ: Βὲ. τ τὰ. 

διάβασις, Ἰοσιι5, 41 ἰγαηβιίατ, Μ. 2, 
1.0: ἃ, ἡ, τες περᾶν, ΝΣ. τὶ 
εη. 1ο, 19. 

διάγειν, νἱΐδτη ἰγαάθποογθ ᾿πΌ 6 γ6, [᾿. 
1, 32. διάγειν ἀσφαλέστατα, 5418] 
ΒΌΟΤΤΠΙ ΟΟΠΒΌΪΘΓΟ τηδχίτηθ, ΝΜ. 8, 

π απ: πάϊοαγθ, ἃ. 3, 4. διαδι- 
κάσαι ἀρχὰς, Ἀ. 3. 4. διαδικάσαι 
βουλόμενοι, 1014. χορηγοῖς εἰς Διο- 
νύσια, Ἰθτα 

διαδρομὴ ἱκανὴ. ΞΡΔ.Ὶ 58015 δα {Γ851- 
ἔπτη, ἴῃ. 10, ὃ. 

διαθρύπτειν σώματα, νὶτη ΠΟΥΡΟΓΊΓΩ 
ἴγαησογα οἱ ἀθἢΠἸἴατθ, ἔ,. 2,1, 4. 

διαιρεῖν, αἰνΙάθγο, μόρας ἕξ, ἴ,. τι, 4. 
Μ. 2,6. διηρημέναι δέκα φυλαὶ, δ. 
δ. “2... μακρὰ: Εδ. ἔχϑη. ναι. Ε΄, 4. 
τὰ ἀμφίλογα, Ποπίτονγ Γ5Ί85 ΕΠὙ1- 
τη6Γγο, ἀππάιϊοαγο, δ ϑοΐ. 9, 2. 

διαίρειν τὸν αὐχένα, Ἐ;. το, 53: 12, 6. 
δίαιτα, ταῖϊο νἱοΐτ5, ἴ,.. 5. 1. ἃ. 2, 8. 
διαιτᾶσθαι, Θρείατι, [.. 7, 2. μεγαλο- 

πρεπῶς, ΒΡΙΘΠΟΙΠΙΟΥΙ νἱοῖα οἵ οσαἰΐα 
ἘΠΕ ΑΔ. .τ, Π Ἐ- 9 

διαιτήματα, ᾿πϑ{τιῖα, Α. τ, 8. 
διακινδυνεύειν πρὸς τὸ παρὸν στρά- 

τευμα, Ῥυσηδθ ΟἸΒΟΓΙΤΉΙΗΙ 56. Ο0]1- 
σετα δαάγοσβιβ θχεγοιζατη ὨΟΒΕΌ͵Ω 
ΡῬτδθβθηΐοιῃ, Μ. 7, 2, 5. 

διάκορός τινος, 5α[1Δίτ15, ραΓίδΘβιι5, [.. 

5: 

ΓΈ; ὍἘΕῚ ἀἰβουίτηθη, 1 ἔγοπίθ Ο8Π15, 
εῃ. 4, 1. 

διακωλύειν ἄρξαι τινὰ, ΔΠΟυ}τπ|5 ᾿πηρ6- 
τίατη ᾿τηρβάϊγα, ἴ,. 14. 6. 

διαλαγχάνειν, ῬΑΓΕΠΤῚ ἸΠΐΟΥ 5686, ἃ. 
5. .Ὁ): 

διαλανθάνειν, ΒΘΙΒΡΕΓ Ἰαΐερα : οἷόν τε 
διαλαθεῖν κακῷ ὕνέ ἜΠ1Π5 τη 8 {18 

Βοΐδβε Ἰδίετε, Ἁ, 2. 20. 
διαλείπειν, ἸῃΓΕΥΡΟΏΘΓΘ Αἰϊαιιοᾷ θῃπ- 
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Ῥυβ, ϑη. 7. 2. μὴ πολὺ, ποη τη]- 
ἴστη ΘΠ ΡΟΙΙΒ 1ΠΘΓΡΟΠΟΓΘ, 8. 6, 
14. διαλειπούσας δεκάδας παράγειν, 
ἀΘΟΙΤΙα5 πίον 8110 Δ]1] πὸ ἃ 58 αἸ- 
τοηγίδαβ δα ἄποογθ, Μ. Ρ. 7. τὸ δια- 
λεῖπον τοῦ θώρακος, 86. μέρος, ΡΔΓ8 
8. [ΏΟΥΔΟΘ ΠΟῚ τη 1ΐ8, Εὐ. 2, 5. 

διαλλάττειν τοὺς πολεμοῦντας, ΥϑΩοη- 
ΟἸΠΔΤΘ ὈΘΙ] πὶ σογθηΐθβ, ν᾽ ϑοΐ. 5, ὃ. 

διάλλεσθαι τάφρον, ἴοβδαγη 5αϊζπι ὑΓ8}1- 
ὉΌΓΟΣ ὦ ὃ. 2. 8. 

διαλύειν τοὺς μαχομένους, ῬαρΠΔΗΐΕΒ 
ΑἸσΊπΊεσθ, [,. 4, 6. ἀϊββοίνθογθ, βη. 
ἘΣ 

διαμένειν, ῬΟΥΙΊΒΏΘΙΘ, ἴ,. 14.1 
διανάστασις, Βτγοοίο, ΘΗ. 10, 18. 
διαπερᾶν τὰς ὁδοὺς, γαηδβιτα, Μ. 4, 2. 
διαπηδᾶν, ᾿ΥΔΉΒ1Πγο, Εἰ. 8, ». Μ.8, 2. 
διαπλατύνειν, ΑἸ] αΐαγα, ἴ.. 2, 6. 
διαπονεῖν, ΙΔ ΌΟΤΘ ΘΧΘΥΌΘΓΘ οἱ σουτοῦθο- 

ΤΆγ6, δβη. 4, 1Ιο. διαπονεῖσθαι, ἴ,. 
5. ὃ. πάνυ διαπονεῖσθαι ταῦτα, τηυ]- 
ὑππὴ 15. ΤΩΡ Πάθγα ἸΔὈΟΥΕΠΊ, Εἰ. ΒΡ, 
10. ἵπ π6:7 ἌρυπΠ τ 1: 2: ὁταΞ 
πεπονῆσθαι εϑῖ [αι σαϊατῃ 6558. 

διαπρᾶξαι πᾶσι, Οτππ]Ρθ5. 580 Βίδοουθ, 
Α. 2. 2. ἀπὸ χρημάτων πολλὰ δια- 
πράττεσθαι, ἴθ. ταῦτα, Μ. 2. 1; 
ὉΣ 

διάπυρος, ἴοτνοη5, ϑη. 5. 5; 10, 17. 
διαρπάζειν, αἸΒΒΊραγΘ, εη. 6, 2. 
διάρριμμα, δ εη. 4. 4. 
διαρριπτεῖν, ἀ6 Ἰαροτα, εῃ. 5; 8. τὴν 

κύνα, ΑΥΥ. τύ, 2. 
διάρχειν, τὸ ἔτος, ΤΕΡΏΔΤΘ ΡΘ6Ι ἰού Πα 

ΘΏΠαΙΩ, ἰ,. 8, 4. 
διασαίνειν ταῖς οὐραῖς, ὈΪΔΠπ 6 τπον 18 

οαα85, εη. 4, 2. 
διασαφηνίζειν, ΘΟΧΡΙΙΟΔΤΘ σδιδ885, [". 
“, 4: 

διασείειν ταῖς οὐραῖς, ὈΪΔ Πα ]Θ ΠΑ] σταί!8, 
τηονϑῖ6 οαπα85, βη. 6, 15. διασεί- 
εται ΟΕ Ώ18, ΑΥΥ. 10, 4. 

διασκευάσασθαι πρὸς τοὺς δικαστὰς, Α. 

3:7: 
διασκηνοῦν, αἸΒΟΘά ΘΙ ΘΧ Θ06Π8, ἴ,. 5» 3 

νἱ46 συσκηνοῦν. 
διασπᾶν, ΥΟΓΊΡΕΙΘ, 

Ὁ» 4- 
διάστημα, πίον Δ} ]}Πππ, νεη. 2, 6. 
διαστρέφειν, ρογνοτγίοτθ, ϑη. 7. 4. 
διασώζειν, ΟΘΟΏΒΟΥΨΔΙΘ, Α.1, 4. διασώ- 

ζεσθαι, τ 1 5.1- 
διατελεῖν, ἸΏΔΠΘΓΘ, Π.. 15, 1. πλεῖστον 

χρόνον διατελεῖν ἐν εἰρήνῃ; Ρδοεπη οο- 
1εγθ, δεοῖ. 5, 2. διατελῶ ἄγων εἰρή- 
νὴν. ΒΘΙΏΡΕΙ Ρ866ΠῚ ΩΟΪ0, δ᾽ Θεοῦ. 5, 2. 

διατέμνειν, αἀἸββθοᾶσθ, Μ. 2, 3. 

διατίθεσθαι, αϊνεπάθτο, Α. 2, 11. 

Ῥοηροσθ, ΠΕ, 

ΙΝΘΕΧ ΟΒΑΈΟΤΙΞ. 

διατρέφεσθαι ἐκ τῆς ἑαυτῶν, αἰϊτηεπία 
ΟΆΡΘΙΘ 6Χ 518 ᾿ρβοῦιπ ἴοιτα, δ βοῦ. 
1.1: 

υτρέγουΣ αἸΒΟΌΓΓΕΙΘ, γβῃ. ΞΡ: 
διατρέχει καὶ συνθεῖ τὰ τοῦ χαλινοῦ, 
Ἰθ πίον ἀπὸ 

διατριβὴ, σοπία  ]δἴ1ο, [,. 12, 6. δια- 
τριβὴν ἄλλως παρέχει, 6ῃ. 12. Ζ. 
γϑηΔπΠ|Ὶ ΟὈ]Θοἰδιοποη Ρτγδθ επί. 
Οὐοπίτα Ατὐτ. 5, 4. δϑῦ τηοσᾶπὶ ὍΔ Γ6. 

διατροφὴ, 5 051α18 νΊν παι, Ν᾽ εεΐ. 4. 40. 
τὴν διατροφὴν τῇ πόλει αὔξοι ἂν, 
αυοα δηΐθα 25, ἱκανὴν πᾶσιν ᾿Αθη- 
ναίοις τροφὴν ἀπὸ κοινοῦ γενέσθαι, 
εἰ 0,1, ὁ δῆμος τροφῆς εὐπορήσει. 

διατροχάζειν, ΘἼΤΤΟΓΘ, Τὰ. 7, 11. 
διάττειν, ΤΌΘΤΘ, ,η. 6, 22. 
διαφέρειν, ΘΧΟΘ]]Θτα, 1. το, 4. Μ. 8, 2. 

κατὰ μεγέθος, ΠΟΥΡΟΙῚΒ τηϑρηϊα1η6 
ῬΥΘΟΒίαΓΘ, 1... 1, το. ἱπππη]ητύμπα 
6586, 7(. 4. 25- 

διαφεύγειν, 6 τηδηΐθιι5 Δ ομ]α5 αἰ π- 
σεγθ, Μ. ὃ, 14. 

διαφθείρειν, ἀὈοΥίατη ἴδοοτο, ἴδῃ. ἢ, 2. 
Ἄγε. 29. 2. 

διαφοιτᾶν, 46 οΔΠ1Ρθ65, θη. 2, 3. 
διαχαλᾶν τὸ σῶμα, ἰΆΧΑΤΘ, Εἰ. 7. 11. 
διαχεῖν, ΑἸ πα ογθ, αἸββιραγο, δβῃ. 
ἘΣ: ὃ: 1 

δίδαγμα, ρῥταβδοδρίαμη, ΕΒ, 6, 12; 9, 
10. 

διδασκάλιον, ρῥυδεοορίαμα, Β᾽. 11, 5 
Δ ηοΐ. 

δίδωμι, ροττηο ροΐαϑίδί! 8116} 8, 
Ι,.. 2, 2. δέδοται, τη ἀαΐαπῃ 
εβϑί, ,.. τι, 6. ἔδωκε, Ἰηδῦτα!, ἸΘσΘ 
ΒΑΉΧΙ ΠΣ ΤΡ ἢ, 

διέλασις. ἀδουγϑῖο, ἡ εἰς τάχος, Μ. 
3, 4. διελαύνειν, Ἰθάοπα. νιάδη αΡ 
ἴΏ ἴος ΘΧχϑυοιθο ΘΟΠΘΒΙΤΙ ἀθοθπὶ 
{ἸθῸ5 ἴῃ αἀὐδ5 ρᾶτγίθβ αἰβίυσ θαΐδ8 
οἴ ΘΟΠίΓΑΙΔ6 ΘΟΠΒΌ 1556. οἵ αδοι- 
ΟΟΓΙΒΒ6, απο ἄγρυ Ἰοοὰθ Μ. 
ὍΣ Ππς διελαύνειν εἴ διέλασις 
αἸοιτατ, αὖ διάδειν αἰϊοσαπίατ, 4α] ΄ 
οδπίδηαο ἴῃ νἱοθπὶ σεγίαηῦ. 810 23, 
11, οϑί ἑκατέρας διελαύνειν τὰς φυ- 
λὰς δ ἀλλήλων. ΜδηϊδβΕββιπητιβ 
Ἰοσιβ 1016 θῃὴ θα ΙΓ. 

διερευνᾶσθαι τὰ τῶν πολεμίων, Τε5. Βο- 
ΒΠ τη ΘΧΡΙΌΓΆΓΟ, Μ. 4,5. 

διεχθρεύειν, ἸῃνΊδιιπη 6586. ΑΥΤ. 12, 5. 
διήκειν, ῬΟΥΠΘΥΘ, Ν᾽ οοῦ. 1, 5. 
διιστάναι. διεστὼς, αἸδίδηδ, 6η. 4.1. 
δικαιότης, ϑ0118, ΘΠ. 1, 1. 
δικαίως, ΟῚ [ΘΠη616, ,οη. 4; 5- 
δικαστήριον, Ἰυἀ]οίατη, ΑΔ. 1, 12: 2; 7- 
δίκη, Πα] τη, ἴῃ απὸ σϑδα ρτῖναΐα 

αἸἰδβοθρίαϊαν, Α. 3, 2. δίκην δοῦναι, 



ΤΝΌΕΧ ΟΕ ΑΝΟΘΟΌ ἝΞ, 

δίκην λαβεῖν, 118 Βυτηογ οὐ στρά θγα, 
Α.1, τᾶ. δίκης δεῖσθαι, 1115 νΕ] 1α- 
αἸοίατη ροβύα]ϊαγθ, [.. 12. 11. 

δικροῦς, Ὀϊπά 5, 46 ἔατοα, ΝΠ. 2, 7; 
τον: 

δικρόαι τῆς ὕλης, Ὀϊ]Ηῆα4, δ εη. 9, 19. 
δίκτυον, ρ]ασα, β'6πιι5 γοϊβ νΘΠΔίΟΙΙ 

δα βη. 2, 4. 
διλογεῖν, ᾿ϑτο]ορΊίδτη σοτητηϊοσθ, 46 

δϑάβχη γ6 Ὀ15 αἸσοσθ, Εῦ. 8, 2. διλο- 
γία, 10. 

διμοιρία ἐπὶ τῷ δείπνῳ, ἀρ] ΟἸὈ] 
Ρογίϊο, [.. 15. 4. 

δίοδος, τῇδηβιί8θ, πίον! τη ποῦ 
τοῖα Το] οίπτη, θη. 6, 6; 9. 11; 
τ; .4ὲ- 

διοικεῖν τὴν πόλιν, ΥΕΙΩΡ. ΔαΤΩ]ΠΙΒΊΓΆΓΘ, 
γεοί. 4, 40. 

Διονύσια, Βδοοῃδηδ)ῖα, ἃ. 2, 4. Μ. 
Ὥ. ὦ, 

διορίζειν, αἰνΊα6Γα, Εἰ. τ, 14. 
διπάλαιστος, ὈΪΡΔΙΠΗΔΙΊΒ, ΘΕ 815 ατι08 

Ρδἰπηοβ, βῃ. 2; 2. 
διπλάσιοι ἢ. ἀαρ]0 ρ]τιτ685 απδπ|, Α. 

ἜΣ 8. 
διττοὶ οἶκοι, ὈΪΠ 86 [ΔΙΉ11186, [,. 1, 0. 
δίφρος ἐφορικὸς, 56118 5. [ὩὨΤΟΠτιΒ Θρθο- 

ΤΟΤΊΤη, ἴ.. 1ρ, 6. 
δίωγμα, Ιὰ αιοα ροΥΒθα τα} Ο8Η]85, 

Δ ἘΠῚ 5, Ὁ. 
διώκειν, οαρίατο, Εἰ. το, 9. 
να ἀποθῖῃ βοααὶ, Μ. 4, 5. 

ἐεόρεγοε, ἀυδγατη Ὁ]Ππατπι, ὕἴβη. 2, 
τό. 

δοκεῖν. οἱ δοκοῦντες πρῶτοι εἶναι, ὈΥ]Ὴ- 
ΟΙΡ6Β αἰνι4{15, [,. 14, 4. 

δοκιμάζειν, Βροοίαγθ, ργΟ ΓΘ, τὰς ἀρ- 
χὰς. Α. 25, 4. Υνἱίία οἱ ν]γίτι 65. Τοὶ 
πάσα 6, Εὖ 1, τ, ΤΊ. 

δοκιμασία, Ἰτιϑίγαίο, ΡΓΟ αῖΟ 6486- 
5.715, Μ. 2,0. 

δοκὶς, νγστ]α, ἴβη. 9, 15. 
δοξάζειν, , Θη. 3, το. 
δορατοπαχὴς, ΟΥαΒΒι 61πη6 Παβίδο, ἡ βη. 

10. 2: 
δουλεύειν, ΒοΓν ΓΘ, Δ. 1,8; 2.11. τοῖς 

ἀνδραπόδοις, ΔΑ. 1, 11. 
δρέπανον, ἴα]χ, Θῃ. 2. το. 
δρομαῖος, σὈΥΒΟΥΙΌΒ. ΕΠ. ἰθρογῈΒ, 

γβῃ. 5. 9 δηποῖ. δρομαῖα ἴχνη, 

3, 8: 8, 7: Ἶ» 9. 
Ἐπ ες ἘΠΈΞΠΙΞ. ἢν. 1. 4: 12, 5... 06 

6415, Εὰ, 1,19. [06 Ἰθροσιθας, βῃ. 
ΠΝ 7 20: )ὲ δενι5. ὁ; το: [1968 
ΟΔΠΙθαΒ5, 5. 14. Ιοο5. ὍἈΌῚ αἀδουτ- 
ΒΙΟΠΘΒ5. Θηϊθδίγοβ Παηύ, Ὠϊρροῦτο- 
πη1185, Δ, 5,06. 

δρόσος, ἧ, ΤΟΒ, δ ϑη. 5» 2 
δρυμοὶ, βαϊῖα5, ἴδῃ. 10, 10. 

ἡγεμόνα, 
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δύναμις, σορίδθ. δ ϑεοί. 4,47. Μ. 7,8; 
ΘΙ 10. 

δυνατὸς, ροΐθη5, ἴ,.. 1,1. ἄαἶνε5, Α. 
1, 3. δυνατοὺς οἴκους ἔχοντες ὀρφα- 
νοὶ, Μ. 9. 5. 46 Ορυ]βηῦ!5 {811}115, 
ἵππος, ν8] 1405, τοθαβίαβ. Μ. 2,0. 

δυσβατοποιεῖσθαι ὄπισθεν ἵπποις, οταΐ 
Μ. 8, 9. υὔϊ δύσβατόν τι ποιούμενον 
α66]. 

δυσγάργαλις, τηἰτδοία Ὀ1115, Εἰ. 3, ΤΟ. 
δύσελπίς εἰμι, ἄθξερογο, ὅδε. 53, 7. 
δυσεπιβούλευτος, 4ὶ τηϊπιι8 εβὲ οχ- 

ΡΟΒΙῦτιΒ Ὠοβύμα πη 1Π516118, Μ΄. 4,11. 
δυσεύρετον, 406 5[Π6 ΒΙΠΊΠΊΟ ἸΠΡΘΠΙΟ 

ἸΏ ΘΗΪΤΙ ΠΟ ροϊοβύ, δ ϑοῖ. 4, 123. 
δυσζήτητος, ᾿Ἰπνοδισδία (1ΠΠ61}15, νη. 

ὑπὸ τῇ 
δύσκολος, τηογοβιι8, ΟἸΠΠ01115, Εἰ. 5, 

Ι, 4. δύσκολα, αἰ Που]δαίο5, 1αῦο - 
Υ05. ΑΥΤ. 18,4. 

δύσμαχος, α11] νἹχ νἱποὶ ροίεβί, Μ. 8, 
τ. 

δυσμεταχείριστος, 411] ΟὟ πη0]6 ΠῚ εἵ 
τηϑσπιπαϊηθηη αΟἸβποιΠ] ον {τϑοία Ἱ 
Ροίδβι, βῆ. 2, 6. 

δυσόρατα, Ἰοςα οὔϑειιτα, Μ. 4, 18. 
δύσορμα, ἴηνια, ϑῃ. 10, 7. 
δύσοσμος γῆ, ἴθ᾽τα, 4α86 {αθαΐ οὔο- 

ΓΘΠῚ γΘΒΕΙΡΊΟΤ τη ἸΘρουηογαιη, ἡ 8η. 

5: 8. 

δυσπειθὴς, ΡΕΓΏΠαΧ. ΑΥΤ. 22, 2. 
δύσπειστος, οαϊ ΑἸ ΟΌΙΓΕΓ ρογβαδαε- 
τὰ ΝΠ 1.55. 

γπρυσος: βααβοςαίῖο, ΒΌΤΩΤΗΘ ΒΡΙΓΔΠΟΙ 
αἸΠΠου]ταπ, ὕεη. 9, 20. 

δυστυχεῖν, 1π ΟΔΙαπηἸ ϑίθτα Ἰποίάογε, 
ΕΠτῚ. 103} 15. 4. 

Ἀπ οτος, αἸΠΠς1115, Εᾳ. 1, 12. 
δυσχωρία, Ἰηϊχαῖῦαβ, 5. ἀΠΠ οὐ]ῖαβ Ἰοοο- 
τυ ΝΠ 1. 815 ΟΠ ΠῚ Σ: 
ΣΝ 

δυσωπεῖσθαι, 1.6 οα5, 6. οοῦνο, {1- 
τη! τιπ ΠδθΊοσθ δὲ ἀπ ιΐαγο, ἡ βη. 9. 
τό. 

ἐγγίγνεσθαι, Ἰππα56], ΟΥΤΓῚ, [..4,2: 5.06. 
ἐγγυητὴς, ΡὈΥ868, 41 οανοῦ ΡΟΡαΪΟ 

ΡΓΔΘα 115, νοοῖ. 3,14. 
ἔγγυος, Πα 6] 5807, 4] οανοῦ ΡΟρΡαΪο αὐ 

ῬΌΡΙ]ΠΙΟΔΠΙ ρϑοί!8 βίθπηΐ, Ν᾽ ϑοῦ. 4. 20. 
ἐγγὺς, οἸτοΙίοΓ, δεῖ. 5, το. 
ἐγκαθῆσθαι, Τηβί ἀθγθ, ΠΕ πὸ ΤΊ. 
ἐγκαρτερεῖν ἁ ἂν γνῶσι, ΝΕ 8: 
ἐγκαταρράπτειν, ἸΏΒιιΕΓΘ, γι η. 6, τ. 
ἐγκελεύειν, ἸΠποΙΐαγθ, Μ. 2, 5. Ο8Π68, 

Δέοπ: ΟΣ 29. Βθ,. ΕἸΠῚ (1. Ὁ: ἡ: 
1Ο, ὃ. ἐγκέλευσμα, 6, 24. 

ἐγκεντρὶς, δοιίοαξ, δ εη. 6, 1. 
ἐγκρατής τινος, ὅ] 5101 ἴῃ ΤῈ 8]16 8 

(Θπηρογαΐ, ἴ,. 2, 14. χεὶρ, Εἰ. 7; ὃ. 
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ἐμπειρότατος καὶ ἐγκρατέστατος,Ν ΕΠ. 
10, 10. 

ἐγκύμων, ἴεϊα, σγᾶν!α, ,αη. 7, 2 
᾿Ἐγούσιαι κύνες, ϑαρυδβίαθβ σᾶ 685, ΑΥΥ. 
3: 4: 

ἐγρηγόρῃ, γΙρΊ]οῖ, θη. 5, Τι. 
ἐγρηγορὸς, ΥἹΡῚ]ΔΠ.5, ὨΘΟΪΓ Τα. ΡΆΓΕΙΟΙΡΙΣ 

ἐγρηγορὼς, ἴδ. τ, 9. 
ἐγχειρεῖν, Ποϑίθῃ ΔΡΡΤΘαΙ, Μ. 9. δ 

τινι, ταϑῆτ δαπηονοῖα τοὶ, δ εςί. 
ό. τ. Οὐ ἰηἴ. 1,. 8,1. Μ. 5,5 
ἐγχειρητέον, 4. 11. 

ἐγχωρεῖ, ΠρΥ 1Ἰσθῖ : εἰ 
ΠΟΥ ροϊοϑί, Εἰ. 9, 11. 
χωρεῖ, ΒΕ, 11,18. ἢν ἐγχωρῇ, Μ. 
5» δ: ἐγχωροῦν ἁρπασθῆναι, αποὰ 
Ῥούοϑύ νἹ 6110]. ἊΝ: 2. ἘΠ: 

ἔδρα, 56116, ἴν. 15. 6. 5βββίο, ᾿πο 8 
ΒΘαΘΠΟΙ, Εἰ τ, 11; 7, 5. ΡΔγΒ ἀΟΥΒῚ 
ΘαΌΪΗΙ 68, ου] Ἰη814 θὲ οαᾳ68, Ὁ. 5, 5: 
12,9. Μ. 4,1 δηποῖ. 

ἑδραῖος, 5611 181γ1ὰ8, Βϑαθπίδυιαβ, 6] 
Βθαθηο οριῃ ἔδεϊ, ἴ,. 1, 2. 

ἐθελουργὸς, 5ίγθ8, Εἰ. το, ΤΊ. 
ἐθελούσιοι, 4] ὉἸΐΤΟ, 5116 Βδογαηηθηΐο, 

Ὀ611ο 1μἰουϑαηΐ, ἴ,. 12, 7. 
ἐθίζειν, ΔΒΒιαΘἴΆσΘΓΘ, 6. δοσῦβ., Εἰ. 9,9. 

σαπὶ Ἰηΐ., 1. 7, 12. τ τ Ὁ 8: 
Μ. 43,.4: 8, 4. 10. 

ἔθισμα, Ἰπϑυϊπππΐυτη, ἀπ λις: Ε. 6, 

18. 
εἶδος, ἔΟΥ πὰ ΠΟΥΡΟΥΒ οὐ παρϊύαβ, Α.1, 

τὸ ἢ τ ἢ Ὁ 5.11: 
τ, 6. Αὐὐ. 11 πὸ εἴδη, ΘΟΓΡΟΓΆ, 
νη. 3, 3. βοηὰ8: αὖ τῷ αὐτῷ εἴδει 
τῆς θήρας χρῆσθαι, βοάθηι ΘΘΠΘΙΒ 
νΘΗΔΙΙΟΏ]Β Ἀ{1, θη. 9: 7. 
ΠῚ Ἰησογία 5641 β'ρῃα, δϑῃ. 

3» Ὁ. 
εἰκῇ, Τθγη ΘΓ, 51Π6 ρτεπαδηΐίια, Μ. 6, 6. 
εἰκός. ἡ εἰκὸς, τ ΡΔῚ οϑύ, Μ. Ὁ 21. 

ὡς τὸ εἰκὸς, Μ. 2,5; 7. 7: 8, 24. 
εἰλυὸς, ἴονθα, ΠΕ π τ, ψϑῃ. δ, τό. 
εἶναί τι πρὸς, τησ]ζατη ΡΥΟΙ6886 86, [,. 

2. 12. ἐν φυλακῇ, ΘΧΟΌΡΙ45. ΔΡΈΓΘ, 
6η. 6, 12. ἔστιν οὗς, ἴ,.. 14; 2. 
ἔστιν ἃς, απδδαάδπῃ, διδοῖ. 32, 11. 
ἔστιν ὅπου, ἨΟΠΠαΒαΆΔ8Π), Κὰ. 8, 1. 
ἔστιν ὅτε, ἰηὐοεάθτη, ἴ,. 9 2. δϑοΐ. 

8.4. Μ. 4, 7: 12. 
εἵργειν. εἷρξαι, Ιη Υἱ ποῦ] ΘΟΠἤΪΙΟΒΘΙ6, 

Ϊ,. 8. 4. εἴργειν ἀπό τινος, ΔῸ 8}]- 
ου]αϑβ ΘΟΠΒαθύα]η 6 ΔΙΌΘΥ6, ἰ,. 2, 12. 
ἀπὸ τῶν ὅπλων, ἶἷ,. 12, 4. 

εἰρεσία, Υοτηϊσαῦϊο, ΑἸΥ. 25, 8. 
εἴρην ἴ,ΔοΘαἀδθιποΠ118,Ἠ 41 ΡΟ  [18Π| 

Θχοθϑϑιί, ἰ,. 2, 11. 
εἰρηνοφύλαξ, Ῥδ61Ὶ5 οΟτιβίοΒ, 

γεςῖ. 5; 1. 

ἐγχωροίη, 51 
ὁ χρόνος ἐγ- 

{6{18115, 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟῦΝ. 

εἰς. εἰς τοὺς χιλίους ἱππέας ἐκπληροῦν 
τὸ ἱππικὸν, Θααἱζαῦαπι δα ΤῊ1116 δα α]- 
[65 ἀρετθ, Μ. 9. 2. εἰς διδασκάλων 
πέμπειν, 8 ῬΓΔΘΟΟΘρίοσυ 5 τηϊζίο το, 

2, 1. εἰς τάχος, σο]ογΐον, Μ. 
3, 2. εἰς τὰ ἔσχατα, ΒὈΓΙΩΙΩΟΡΘΙΈ, 
Το π τΣ: 

εἰσαγγέλλειν, ὨΌΠΟΙΔΤΘ. ὥσπερ ἢν ἥξον- 
τες εἰσηγγελμένοι ὦσιν, Μ. 4, 8. 

εἰσάγειν τι, Ἱπιρογίδγθ ΔΙΙαυϊα, Ἀ.. 2, 
εἰς δικαστήριον, ἴῃ 7185 νΟΘΔΓΘ. Ν 
1,0, 1ο. αἋ6 τηϑιοιῦαδβ, θοῦ. 2, 59 

“ἀὉ 40. Μ. 4: Ἶ- : 
εἰσαφικνεῖσθαι, Δα νοπῖγο, ν᾽ ϑοί. 3, 12 : 

6 ἃ: 
εἰσβαίνειν εἰς ναῦς, ΘΟΏΒΟΘΠαΘΙΘ ΠδΥΘ68. 

Α.1, 20. 
εἰσβολὴ, δαϊῖαδ, ,Θη. 1ο, 10. 
εἰσέρχεσθαι, τοάϊτθ, 46 γοαλϊοῦπ8, Ν᾽ Θοῦ. 

Εἰ. ἵδη, 
εἰσιέναι, δ ἈΧοΟΥΘΙα ἴῃ ΟἸὈΙΟ ]ΌΓη 106. 

ἱνὸ πὸ ἴξὸ 
εἰσοικίζεσθαι, βε465 585 ἤρετο, ἰπηὰ]- 

Ἰιηστα Π61], Ν᾽ δοῖ. 2, 5. 
εἰσορμίζεσθαι, ΔΡΡΘΙΙΕΓΘ, νοοῖ. 3.1. 
εἰσπίπτειν, Ἰῃοιάθγθ, ΟΔΏ685 εἰσπίπτου- 

σιν εἰς τὰ ἴχνη, ΘΗ. 2. 5 
εἰσφέρειν, σοηΐενγο δὰ πρπτου, {τ1- 

Ὀαΐξατϊη Βοίνοσθ, Α.1, 15. νοΐ. 3,7: 

4:8 
εἰσφορὰ, ροηδῖο, οοἸδέῖο Αἰμθηϊθη- 

ΒΙατα οἰνιαπα ἢ Δουαυατα Ρα Ποῦ 
σοηἰτ θαθηδαπι, νοοῖ. 9.0: 4; 40. 
ἡ ἀπὸ τῶν ἀνδραπόδων, Νοοῖ. 4, 49. 
56ηϑιι ἀαἢ]ο. 

ἐκ. ἐξ ἰχνῶν κεκλαγγυΐῖα!:,  6ῃ. 2, 9- 
ἐκ τῶν ψιλῶν εὑρίσκεσθαι, Ἰπιν ΘΗΪΓῚ 
1 ἸοΟΙΒ ππα15, ϑη. 5. 21. Μ. 8, 
22. ἐκ τῶν ἀναστροφῶν, ροϑύ 60η- 
νΘΥΒΙΟΠ68, Μ. 8, 22. ἐκ τούτων, 
ἴατη, Μί. 1, . ἐκ τούτου, ρΡοδῖθδ, 
1,. 12, 6. ἐκ τῶν δεξιῶν, ἃ ῬαΙΐθ 
ἀεχίγα, Ὁ. 7. 2. εἰσὶ δὲ καὶ τῆς 
ἰχνεύσεως πολλοὶ τρόποι ἐκ τῶν αὖ- 
τῶν κυνῶν, ΔὉ ι564 6} σΔ 105, ΝΠ. 
3, 4. ἐκ τοῦ πρόσθεν, 6 Ἰοθ0 Τ6Πη0- 
[1ο11, ὕϑῃ. 2. 6. ἐκ πλείστου προο- 
ρᾶν τοὺς πολεμίους ἀπὸ χωρίου τινὸς, 
ΘΊοΟΟ ρΙΌσα] ρῥγοϑρίοοιο δαἀνθηΐδηΐθϑ 
Ποβίθβ, 3. 12, 2. ἐκ παντὸς τρόπου, 
ΟἸΏΠΪΏΟ, αΟΥῚΒ 060, Μ,.2,5. νοοῖ. 
6, ὃ. 

ἑκασταχοῦ, 5: ΠΟ. 15 ἴῃ Ἰοοῖ5, Μ. 7, 14. 
ἑκάτερος, τἴδταμα, Εἰ. 7, 18; 9,1. Μ. 

5, Ὁ. 
ἑκατοστὴ: σΘὨΓΘΒΙτηδ, ΑΔ. 1, 17. ἕ 
ἐκβιβάζειν τῶν ὁδῶν, 6 νὰ ἀδαποοῖα 

δαπατῃ, Μ. 1, 18. 
ἔκγονα, ᾿11)}61], ΒΌΟ]65, ἴω, 1, 4. 
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ἐκδιδόναι, Ἰοσδ6, Ξγ}. ἐκμισθοῦν, Υ εοἴ. 
, 4» 15 τό. Β΄. 2, 2, 3. ; 
ἐκδικάζειν, ἀΠ] παΙοᾶτο, Δ. 32, 2. ΠΠΙΓΕ 

Τπαϊοίθμη, [γβ8188 Ρ. 592. Αὐ᾽βίορῃ. 
Βχαϊῦ. ν. 50: ὦ δῆμε, λοῦσαι πρῶ- 
τον ἐκδικάσας μίαν, 580. δίκην. 

ἐκεῖνος, Ροβῦ ρδυ ΟΡ .Π|, Εἰ. 12, 1. 
ἐκθηρᾶσθαι, γΘ.μΥ1, ΝΘ. 5» 25. 
ἐκκλησιάζειν, σΟΠποϊοηθπη ἤδῦθτθ, Α. 

1,0. ; 
ἐκκλύζειν, Εἴτπεγα, ΘΙ ΘΠ 60 6]146γ6, ΑΥΤ, 

575. 1: 
ἐκκομίζειν τὸν σῖτον, 46 Θα40ο0, 4] ἔτα- 

τηθηΐυπι [5 011Ὁ0 οὐ 6 ῬγϑθβΒθρὶ αε]1- 
6 .. 4..2. 

ἐκκρούειν ἐκ τῶν χειρῶν, 6. τηΔ 108 
Θχουΐοσθ, 8. 10, 12. ἔκκρουσις, 
ΘΧΟῦΒΒ1Ο, 1016. 

ἐκκυλισθῆναι, 586. ΕΧΡΘΟΙΓΕ, ἐκ τῶν δικ- 
τύων, δ 6η. 8, ὃ. 

ἐκκυνεῖν, ἔκκυνος, ΘΗ. 3; 1ΟῸ 8ΔΠηπηοΐ. 
ἐκλέγεσθαι, 5101 ἴῃ ἀϑάτη Βα υχη 6]]10616, 

Ἄν ὃ. 
ἐκλείπειν, το Ια οτο, ᾿ θοῦ, 5, 9. ἐκλεί- 

πεσθαι, Νεοῖ. 4. 43. ἀεἤσοτγο, Ν᾽ οί. 
ἘΣ ΕΖ: ΝΕ: 1,2. 

ἐκλύειν τὸ σῶμα, 5ΞοΙνεγ6 σοῦΡαϑ8, ἢ. 6. 
ἀΘὈΠιαγο, Ν  η. 5. 5. 

ἐκμιμεῖσθαι, δοσαταῖθ ᾿ΓΩ]ΔΥ1, Εἰ. το, 
τό. 

ἐκμισθοῦν, ταργοραα ἸοσδΓ6, ν᾽ δοῦ.2,14:; 
4. 14. ; 

ἐκνεύειν, ΒΌΥΒΌΤΩ οἸαίο σδριίθ δαί δὰ 
Ἰαΐτιβ ἤθχο ἀθοιηαγθ 8116 16, ὦ. Ρ, 4; 
ἜΘ: 12. “νεἢ. ΤΟ, 12. 

ἐκπέμπειν, ΘταΙ 6 ΓΕ, ΤΠΘΓ 68, ν᾽ ϑοΐ,. 2,5. 
ἐκπερᾶν, ἴῃ ΡΘΙΒΘ]ΙΘΠἤὉ ῬΘΙΒΘΥΘΓΆΓΘ 

δα ἤπεϑιῃ τιβαῖτο, ἴβη. 6, 18. 
ἐκπεριιέναι, οἰφοιϊγο, θη. 6, το; 8, 

» 9 8. . Ω 
ἐκπλεῖν, ἩδυΊραΥΘ δα Β00108, Α. 1, 14; 

τῶ. 
ἐκπληκτικὸς, [ΘΥΥ] 1115, Μ. 8, τ8. 
ἐκπληροῦν, ΘΧΡΙΕΙΘ, τὸ ἱππικὸν ἐκπλη- 

ρωθῆναι εἰς τοὺς χιλίους ἱππέας, Μ. 
"ἴδ. 

ἐκπλήττειν, ῬοΥία ΌΔΓο, Μ. 8, το. 
ἔκπλους νεῶν, ΘΙΠΙΒΒΙΟ ὨΔΥΠΠΠ, Α. 1, 

τό: 
ἐκποδὼν ποιητέοι, ΥΕΥΠΟΥΘΠΑΪ, 6 τηθα]ο 

[0116 πη6], Μ. 1, 4. 
ἐκπονεῖν, Βθ]0 ΘΧΘΙΌΘΥΘ: τὸ συμφέ- 

ρον, Μ. 9,1. τὴν ἐπιθυμίαν,  εῃ. 
1Ο, 21. βία απ νΘ Δ ΠΟἹ ΘΧΘΙΌΘΘΓΘ. 
ταῦτα πάντα ὑπάρχειν δεῖ ἐκπεπονη- 
μένα πᾶσι τοῖς ἱππεῦσιν, Μ. 2, 9. 
ἵππος ἐκπεπονημένος, ΜΙ. ὃ, 4. 6χ- 
ΘΙΌΕΡΘ:; ἐκπεπονημένοι τῇ ἐλάσει, ἴῃ 
εαπ!απᾶο οχεγοϊίαί!, ΜΙ. 8,2. ἐκπε- 
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πονημένοι τοὺς πόδας, 1ῃ ΔΙ ]Δη 0 
ΘΧΕγοΙίαί, Μ. 8, 3. τῶν γυμνικῶν 
ἀσκημάτων τὰ πολλὰ σὺν ἱδρῶτι ἐκ- 
πονοῦνται, Μ. ὃ, 6. 

ἐκπορίζεσθαι, 5101 ΘΟΤΏΡΆΓΔΙΘ, δ᾽ βοΐ, 4, 
38: 

ἐκπράττειν τὴν ζημίαν, ΕχΊσ ΓΘ πη] ίδτη, 
ΤᾺ 8: η- 

ἐκτελεῖν τὰ νόμιμα, ῬεγἤσοΙ, [,. 1Ο, 7. 
ἐκτυποῦν, Ο86]Δγ6, Εἰ. τ, τ. 
ἐκτυφλοῦν, ΘΧΟΔΘΟΔΓΘ, Εὖ. ΤΟ, 2. 
ἐκφέρειν, ἀΘ. Θῆτο, 4] ἰηνιῖο Θαυϊίθ 

[ογαν, Εὰ. 5, 4, Β- ἐκφέρεσθαι δό- 
ἔαν, 5101 σ]ΟΥΙΔΠῚ ΡΆΓΘΓΘ, ΘΠ. 1, 185. 

ἐκφορὰ, Ἰτηροίμβ ΘΠ ἿΓ6Π15, Εὶ. 4, 5. 
ἐκφορεῖν, ΘσΘΥΈΓΘ, νοΐ. 4; 2, 22. 
ἔκφρων, αἰτοηϊίιι5, ΘΗ. 5. 1. 
ἔλασις, ᾿ηδύϊσϑί!ο, 5.πηπ]δίϊο, Εἰ. 2, 

12. ἔλασιν ποιεῖσθαι, εαυϊΐαῖο, Μ, 

» 4: Ἧ: ΄ ,ὔ 

ἐλάττων τῶν σιτίων, ἴ,. 5, ὃ. 
ἐλαύνειν τὰς ναῦς, ΓΘΠΊ] ΘΔ, ἈΠ 1 2, 

20. τῇ κώπῃ, ΤΕΙΠΙΡ ΑΙ, ἈΠ τ Ἐ0: 
ἐλαύνεσθαι τὰ κατάντη, Ρ6Γ ἀθο]νία 
ἀδοιισοῖο θαυο, Μ. 8, 2. δοί. 2, 12» 
14. τὸ ἐλαυνόμενον, Μ. 2,9. 

ἐλαφρὸς, Ἰον]5, ΔρΡ1Π8, ὗεη. 4.1; 5» 

ΠΣ 
ἐλεεῖν τὴν γῆν, ἈΡΥΙΒ [ΕΥἾ6 ΟΡΘτ, Α. 2, 

τό. 
ἔλειος, Ῥδ]τιβίγ18, 411 8016 ἀθρεῦθ ἴῃ 

ΡδΙ αι 5, νη. 5, 17. 
ἐλευθέρους ἀφιέναι, ΠΟ σοΕΓΟογθ, 06- 
ΤΆ] ὨΆΌΘΥΘ, Α. 1, τι. 

ἑλκοῦν, ΘΧΌ ΘΟ ΑΓ, να] ΠΘΥΆΥΘ, Εἰ. 1, 4. 
ἑλλανοδίκαι 1,ϑοραδοηηοηϊούαμῃ, [.. 13; 

ΓΙ. 
ἐλλείπειν, ἀοῇἤςεγε, 1,. 11, 2. Μ. 8, 5. 
ἐλλείπεσθαί τινος, ἴῃ δ΄1Ιαᾳὰ8 τ (6]1η- 

ααεῖθ, Εἰ. 5, ὃ. 
ἑλληνοταμιεία, φαδοδίανα. ΔΘΟΓΔΙῚ ΘΟΠα- 

ΤῊ 18 ἀτάθοιδθ, Ν᾽ οί. ΡΒ, 5. 
ἕλος, Ρ8 1118, ὕἴεη. 1ο, 10. 
ἐλπίδα ἔχειν ἔν τινι, ἰτοΐατη 6886, Α. 2, 

15. ἐλπίδες καλαὶ, Μ. 7, 2. 
ἐμβάλλειν, ᾿ΓαρΡ.Οποῖη ἴδοογο, Μ. 7, 4 

εἰς τὴν πτολεμίαν, ἴῃ Ὠοδβίϊοτ τη ΤΥ τη- 
Ῥεῖθ, Μ. 7, 2. πληγάς τινι, νετθ6- 
ΤΊθτι5. σα οΥα ΠΟ ΌΘΙΩ, 1. Ὁ, 2. ἐπὶ 
πλεῖον τῶν ἱκανῶν, Ρ] 0165 αθδτη 
βυβιοιαπί 8Δ΄άαεγε, δα: 4. ἢ- ἴππ- 
τηϊζίεσθ, 48 ΒΕΥΨῚΒ τηϊ 6 615 1 81- 
ΒΘΠΌ ΟἸΏ85, βοΐ. 4, 39. τὸν χαλι- 
νὸν, Τὴ. 6, 73 9.9. 

ἐμβάται, οδ]ςδὶ, σΘητι8 ΟΥ̓ ΘΔ ΓΤ, α 1186 
ται πιηΐ ρ6 665 οὗ {10185, Εὰ. 12, 1Ο. 

ἔμβλεμμα ἐπὶ, οοπ͵δοῦπβ ΟΟΌ]ΟΤ ΠῚ ἴῃ, 
γξεῃ. 4, 4. 

ἐμμειδιᾶν, Βα γα οΥΘ, θη, 4, 2. 
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ἐμμένειν ταῖς συνθήκαις, ΤΩ ΠΟΘ [Π 
Ῥϑοίΐοηβ, ΓΘ]]ρΡΊΟΒΘ Βούνασα [οβογ8, 
ἈΞ 2: 1. 

ἐμπεδορκεῖν, 705] ατα ΠΠ ατη ΠΟῊ ν]Ο]8 ΓΕ, 
015,7. τς: οὐ 
ἐμπεδοῦν τοὺς ὅρκους, [115] υΥΔΠ τιΠὶ 

ΒΕΓΡΆΓΘ, Α. 2, 17. τὸ ταχθὲν, ἴτα- 
Ῥαογαΐα ἴβοθῦθ, ΑΥΤ.. 20, 4. 

ἐμπιμπλάναι ῥᾳδιουργίας, ΤΊΟΓ68 (ΟΥ- 
ῬΌΙΠΡΕΙΘ, [,. 14, 4. 

ἐμπιμπράναι, Ἰσῃ] απδναβίατθ, ἃ. 2, 
[4. 

ἔμπληκτος, Ἰπσοηβίδηϑ, 6η. 5» 0. 
ἐμπόδιον, ἸπηρΘαϊτηθηταπη, Μ. 4, 8. 
ἐμποιῆσαι φθόνον τινὸς, 8114 υἱἃ ἴην!- 

ΒΌΤη ΓΘΟΘΘΓΘ, ἴ,. 15 5» 8. 
ἐμπορεύεσθαι, ΥηαΘΥΟΔΥ, τΤηδγοδΥΆΤΩ 

ἔδλοοτθ, [.. 7, 1. γεοῖ. 3,1, 3. 
ἐμπόρευμα, ταΘγ6685 186 ᾿ηροτύθῃϊςῃΓ, 

δ δίῃ, Φὴν ἀϊ: 
ἐμπορία καλὴ, ταοΥχ ὈοΠδ, 4186 ταὰ]- 

ἴατη ἸΟΥ] αἰϊοσί, νοῦ. 5,2. 
ἐμπόριον, ταογ668, Ν᾽ δοῦ. τ, 7 ἃπποῦ. ἴο- 

Τα Π| Πα ΠΔΓΟΙ ΤΏ, 5, 3. ἐμπορίου 
ἀρχὴ. ἧ. Ν᾽ εοῖ. 3,3. Ζειηϊαβ {Π685- 
τηοίείδβ 1π|6]]}1σἹῦ, ρθ πα 5 4008 1165 
Γαουϊηΐ τηθγοδίου 5 αἸδβοθρύδηαβα, 
εὖ σοηΐοιτο Ἰαθοῖῦ ΘΠ οί ΘΠ 6 ΠῚ 
Ῥ. 919; οὗ ΘΙροπαπη α6 τερ. Αἴμβη. 
4:2. [1λ)αριίαῦ ὙΝ ΕἸβκι 8, 401 πιο- 
ῃδί ναυτοδίκας ΡΘΟΌΪΙΑΤΕΒ [1586 
ΤηδρΊϑίγϑίτιβ, 4111 8 νϑίθσι 5 ρΥ8Ππι- 
ΤηΔ΄1015 αΙσδηΐα" δικασταὶ τοῦ ἐμπο- 
ρίου. Οτηπαπιὶ ΟἸδτ ββίτητιβ Ἰοοτι5 
ἩδΥροογαί!οη!5 : Ναυτοδίκαι ἄρχον- 
τες ἐπὶ τοῖς ναυκλήροις δικάζοντες 
καὶ τοῖς περὶ τὸ ἐμπόριον ἐργαζομέ- 
νοις. ρα δα οϑῦ Ἰπᾶθχ οϑῖιβ88 
εὖ 1165 τηϑγοδίοσιτη 1π|616 88, Δ|1πα 
ἀρχὴ τοῦ ἐμπορίου. ἨδΥΡΟΟΓΑΙΟ εχ 
Ατ]βίοίθ!β γθραθ] 18 ΑΥΠΘΠΙΘΉΒΙΤΙΠῚ 
860 τεῦ] : ΠΘΟ6ΠῚ ΘΙΏΠΡΟΙῚ σαΓ8- 
ἴογ65 (ἐπιμελητὰς ἐμπορίου) βοτία 16- 
σεοραπί, αὐἱθὰβ 14 ποσοῦ! ἀδίατη 
εϑί, αὖ δ ΡΟ ΟΤ τι πΔ οαγατη ἢαὈ6- 
Τϑηΐ οὖ {{π|ππ6η1], αποα πὶ ΑΥΠΟ ΠῚ 
ΕἸΠΡΟΙΊ τη Ἱπηρογύθγεϊαῦν, ἀὰ5. ΡΔΥ- 
[65 ἴῃ ὉΓΡΌΘΙῚ τηθιοδίοσεβ Ἃθίθυστα 
σοσοτγοηΐ. ΠΊΠδτοπα8 Ρ. τού, 20, ὅτ᾽ 
ἐμπορίου ἐπιμελητὴς λαχὼν ἀπεδο- 
κιμάσθη ὑπὸ τῶν τότε δικαζόντων 
ἄρχειν τὴν αὐτὴν ἀρχήν. Ιάρπη [)6- 
ΤΩΟΒΙΠΘΠΙ ΟἸτϑιη ΘΟΙΆΓΙ ΟΘΥΘΠΙ Ὁ. 
102, 26, ΟὈ]]ΟΙΕ : Τί κατεσκεύακε οἰ- 
κοδόμημα ἐ ἐν τῷ ἐμπορίῳ τῷ ὑμετέρῳ 
ἢ ἐν τῷ ἄστει ἢ ἄλλοθί που τῆς 
χώρας: Ποιηοβίποπ68. Ῥ. 1324, ὃ, 
ταύτην τὴν φάσιν ἔδωκε μὲν οὑτοσὶ 

προσκαλεσάμενος τὸν Μίκωνα, ἔλαβε 

δ᾽ ὁ γραμματεὺς ὁ τῶν τοῦ ἐμπορίου 
ἐπιμελητῶν Εὐθύφημος.---ὅτι δ᾽ οὐ 
ταῖς χιλίαις μόνον ἔνοχός ἐστιν, 
ἀλλὰ καὶ ἀπαγωγῇ καὶ τοῖς ἄλλοις, 
ὅσα κελεύει πάσχειν νόμος οὑτοσὶ 
τὸν συκοφαντοῦντα τοὺς ἐμπόρους 
καὶ τοὺς ναυκλήρους. [Ὀϊάθπὶ τ. 
13320.1, Μοιροκλῆς ὃ γράψας τὸ ψή- 
ῴφισμα κατὰ τῶν τοὺς ἐμπόρους ἀδι- 
κούντων καὶ πείσας ὑμᾶς καὶ τοὺς 
συμμάχους φυλακήν τινα τῶν κα- 
κούργων ποιήσασθαι. π--οὐ γὰρ δήη- 
που Μηλίους μὲν, ὦ Μοιρόκλεις, 
κατὰ τὸ σὸν ψήφισμα δέκα τάλαντα 
νῦν εἰσπράξομεν, ὅτι τοὺς λῃστὰς 
ὑπεδέξαντο. [96 1ΠΌ 5 πϑαΐιεῖβ 
Ἰάθιη Ρ- 802, τύ, τοῖς μὲν ἐμπό- 
ροις καὶ τοῖς ναυκλήροις κελεύει ὁ 
νόμος εἶναι τὰς δίκας πρὸς τοὺς 
θεσμοθέτας, ἐ ἐάν τι ἀδικῶνται ἐν τῷ 
ἐμπορίῳ. ῬΟΙΙαχ ὃ, 88, {πεϑιηο- 
τποΐα5 δἱἷΐ εἰσάγειν ΕΣ ἐμπορικὰς 
δίκας, 4ιδ6 οἴϊδτη ἔμμηνοι αΙοαπίαΓ 
Ὁ δοάβθῃῃ ὃ, ό5. ὅϑ'εα ργδβίθγθα 60 
ΠΟΙΏΪη6. ΘΟΠΡΓ ΘΠ ἀθϑηΐαν δίκαι 
προικὸς εἴ ἐρανικὰ, ἩΔΥΤΘΠΐΘ ΘΟ ΘΠῚ 
8, τοι. [1068 οἴϊδπη τηθίβ] }Π1686 ΡΕΓ- 
{Ἰἰποραπί δᾶ {μποϑιπούμοίαβ 8, δ, 
᾿ὴ6 5 ᾿ϑεπηοβϑίῃθη68 Ρ. 900, 4; αἱ δὲ 
λήξεις τῶν δικῶν τοῖς ἐμπόροις ἔμ- 
μηνοί εἰσιν ἀπὸ τοῦ Βοηδρομιῶνος 
μέχρι τοῦ Μουνυχιῶνος, ἵνα παρα- 
χρῆμα τῶν δικαίων τυχόντες ἀνά- 
γωνται. (Οὐοπί, Ρ. ούό, τι8.. Θυδ8 
ΟΡΓΠηΘ τη ογργθίαίατν ΔΌΟΙΟΓ οΓαῖϊο- 
Π15 (6 Ἠαίοπεβο Ῥ.79, 23: ἐμπορικαὶ 
δίκαι οὐκ ἦσαν ὥσπερ νῦν ἀκριβεῖς, 
αἱ κατὰ μῆνα, ποιοῦσαι μηδὲν δεῖσθαι 
συμβόλων. ΓΟ αΪΓῸΓ ἀθβ [ΘΠΊΡΟΥΘ 
Ατηγηΐαθ γϑρὶβ Μασθαοπαμπη, ρα ΓΙ5 
ῬμΠρρὶ. απο νετο ναυτοδίκαι 1πι- 
αἸοαθδηΐ 1168 πααύοαβ. 196. πδαΐο- 
ἉἸΟΙ5 Ἰοουϑ εϑύ. ΟἸΆΓΙΒ Γ γ51886 Ρ. 148, 
34: πέρυσι “μὲν οὖν διέγραψάν βου 
τὰς δίκας, ἔμποροι φάσκοντες εἶναι. 
(ὕδυβα ᾿ἰριταν ἀοἔεγίαν δα ναυτοδί- 
κας.) νυνὶ δὲ λαχόντες ἐν τῷ Γαμη- 
λιῶνι μηνὶ οἱ ναυτοδίκαι οὐκ ἐξεδίκα- 
σαν. Μαρὶϑίγαϊατη ΠΗ ΠῚ ἔμ1586 
Ρϑίοί θχ Ρ. 149. 2Ζ. Μιχα ροΐδβί 
ΘΟΟΙΘΥΘ. 8110] Π]ΠΘΠΠΟΠΘΠῚ Ὡδϑαΐο- 
ἀΙΟΔΓΠ ἴῃ Οοίουβ Οὐδ ΟΥἹ 115, 566 
Το οσῖθιιβ, πο ἤδη]: 566 Βο- 
Τατη Ἰοσα πη οἱ ἐπιμεληταὶ τοῦ ἐμπο- 
ρίου νἸἀθηῦαν ΟὈΠΠαϊββθ, ἴῃ ογᾶ- 
τοηθ οι οϑύμθπ!5 6. ΠὨΙοπυϑβιοα. ρΡ. 
1288, 4, 01 δϑῦ 46 1{1Π0τι8 ὨδαΙΙΟΙΒ : 
περὶ δὲ τῶν ἀντιλεγομένων κριθῆναι, 
εἴτε βούλοιντο ἐφ᾽ ἑνὶ εἴτε καὶ πλείοσι 
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τῶν ἐκ τοῦ ἐμπορίου, ΤΩΘΏΓΟΠΘΙΩ 
ΠϑαϊΟαΙΟΔΤΠΔ ΘΧρθοΐατθα, 81 ἴπης 
Δᾶμις ἔαϊββοῦ 15 τηδριβυγαΐτιβ Βουΐθ 
Ἰθοῖα. Ιάετῃ Ρ. 938, 26, 7 α]ο 68 ΒΟΒ 
ἈΡΡΕ!]αῦ ὑ ὑμᾶς τοὺς περὶ τῶν συμβο- 
λαίων τῶν ἐμπορικῶν δικάζοντας" εἶ 
Ρ. 929; 24. ὑμῶν νυνὶ τὰς ἐμπορικὰς 
δίκας δικαζόντων. [Ὀ]ά6Π| Ρ. 940, 17, 
ἐβοβηπουμοίδϑ ἈΡΘγίθ βισπιῆοαῖ εἰσ- 
ἄγοντας τὰς ἐμπορικὰς δίκας, οἱ 
Ρ.941, 18. εἶναι τὴν φάσιν καὶ τὴν 
ἀπογραφὴν τοῦ ἀργυρίου πρὸς τοὺς 
ἐπιμελητὰς, καθὰ περὶ τῆς νεὼς καὶ 
τοῦ σίτου εἴρηται. ΟῊΝ, 

ἔμπορος, τηργοδίογ, Νεοΐ. 2, 2, 4, 12: 

4.40: 5.3: 
ἔμπροσθεν, Ἰῃ ρΡδΥΐΘ ΔηΓΟΙΙΟΥΙ, Εὖ. 1, 2. 
ἐμφανὴς, Δρετγία8 : ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς, 

ΕΧ δρεγίο, οδϑβίυβ ΡΟβι{15, 1Π Ἰυϑίδ 
ἀρ; ΝΙ 7; ἡ. 

ἐμφορηθῆναι τοῦ αἵματος, 58 στη 1Π- 
ΘσυγρΊαγἹ, ΑΥΤ. 25.»9. 

ἐμφράττειν ὕλῃ τὰ δύσορμα,  εῃ. το, 7. 
ἔμφρουρος, ἴ,. 5. 7 δπηού. 
ἐμφῦσαι, ἸΠρΌΠΟΥΔΓΕ, [.. 3, 4. ἐμφυό- 

μενος, Ἰηπδῖι8, πϑίατα [Πδ81{π|8, ἴ.. 
3, 3. ἐμπεφυκὸς, δ, εη. 5; 8. 

ἐν. ἐν τῷ δήμῳ, δρυὰ Ρορυϊὰπι 76 1- 
Θ6τΏ, πε τ ὃ. τῶν ἀρχῶν μετεῖναι 
ἔν τε τῷ κλήρῳ καὶ ἐν τῆ χειροτονίᾳ, 
ἌΠα: Ζ. ἐν ᾧ χρόνῳ, ααδιη Πα, γεεί. 

4. 5. ἐν τούτῳ, στα νΈγῸ, μοϑύ 
ἐπειδὰν, ΠΣ τ. οἱ ὅταν: τ0. 12- 
ἐν μικρῷ, Ὅταν ροϑί, Μ'. 8. 7. ἐν 
ὠφελείᾳ εἶναι, ὉΠ]Θτη 6886, οί. 4, 
35. ἐν φυλακῇ εἶναι, ουβίοαοπι 6586, 
ψεη. 6, 12. 

ἐναλλὰξ, ΔἸΓΕΥ 15, ΘΠ. 9, 12. 
ἐναντίος, ΔΑνΟΥΒΒ, ΟρΡροϑιίαβ, ἴ,. 11, 

8, 1ο. Ποβίϊβ, 4] νίτῃ ἰηΐοτί, [,. 
15, 6. δανθγβδσειιβ, αἱ αἰζοσῖτι5. δϑὺ 
1Δο.]0η15, Δ. 1, τό. ἐξ ἐναντίας, Ἐ. 
ἘΠ ὦ. 

ἐνάπτειν, Δι πΘοΐεγε, ὕἴβη. 6, 8. 
ἐναυξάνειν ἐπιθυμίαν ἀρετῆς, 5ῦπα πη 
νΙΓ α 15 Θχοιίαγθ, θη. 12, 9. 

ἐνδεεῖς ἑνός εἰσιν, Α. 2. 14. ὉΠῸΠῚ 115 
ἀεβεβί. 6 ΘΒΌΡΙΘΗ ΠΡ 8 μήτε ὑπερ- 
πληροῦσθαι μήτε ἐνδεεῖς γίγνεσθαι, 
ἰδ ἘΣ 3. 1)6. οδῃῖθαβ, ὅταν μὴ ἐν- 
δεεῖς ὦσι, ἵεη. 7.11. Εἰ ἐνδεεστέ- 
ρως διάγειν, Ϊ,. 2, 5. 

ἔνδεια χρημάτων, Ορυτῃ ρεπαυτα, Α. 
ἜΡΓ: 

ἐνδεῖσθαι, ἸΠαΊρΈΓΕ, ΟΔΥΘΓΟ τῶν μετρίων, 
" 15. 8. τοῦ παντὸς ἐνδεήσεται, 
ὥστε διακινδυνεύειν, Μ. 7, 7. 

ἐνδελεχῶς, ἀπϑ14π6, ὕἴ6η. 7, 2. 
ἐνεδρεύειν, Ἰη5161ατὶ, [). 2, 7. 
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ἐνεργότατον, ΘΠ ΟΔΟΙΒΒΙπηατη, Μ. 9, 7. 
ἐνέχειν, ἸΏΒΙΠΊΙΔΙΊ, ΘΠ. ΤΟ, 7. 
ἔνθαπερ, Ὁ], ἴ,. 5; 7. 
ἐνθυμεῖσθαι, ταρτυἴαγα Βθοῦπη, σΟρΊΑΓΘ, 

Με 5: τα. τὶ, ὈΡβοεναῖα, ΝΜ. 1᾿ Τὸ. 
οὐδὲν ἐνθυμεῖσθαι, ΔΑ. 3, 12. ὥρας, 
ΟΌΒΘΙΨΔΙΘ, ταῦοπθη ὨδΌΘΓΘ ἰετη- 
ῬΟΣ5, βη. 8, 6. τόπου, ΠΕΌΕΓΘ 
ἸοςΙ τϑῦϊοπθιῃ, νη. 9; 4. τὴν κίνη- 
σιν,  6Π. 1Ο, 12. 866. ὡς, εοἴ.4,22. 

ἐνθύμημα, γ68 Ἰηρϑηΐϊοβα δχοορΊίαία, 
γεη. 15. Ὧ. 13. 

ἐνιαύσια θύειν, φιοίδη 18 Β8ογα [Δ Ο61Ὲ, 
ἀὐπῖτα Φγ0 τς 

ἔνιος, ΠΟΠΠΊ1]]τι5, θη. Ρ, 18. 
ἐνιστάναι τὸν ἵππον, ΠΟΙ]Οοατα ἴῃ, Μ. 

1, 16. τοὺς ἱπποκόμους εἰς τοὺς ἱπ- 
πέας, Μ. 5, 6. 

ἐννεάλινος, 6Χ ΠΟνΘΙῚ ΗΠ1Β σΟΙΠΡΟΒΙΐΌΒ, 
ΔΘ τι: 2: Π- 

ἐννοεῖν, ΠΟσΊΓΑΥΘ, 1 Τηθηΐ6 ΨΕΥΒΔΙΘ, ἴ. 
τ 1 εοι: Ἴ: 4τ 5" ΗΠ ΔΓΌΠΙΙΠΙ 
6586, Μ. 4,1. 

ἐνόδιον, ΟΆ5818: 516 αἸοιζαγ, αποα ἴῃ 
γ118 Το παϊίαγ, ὕἴβη. 2, 6; 6, 9. 

ἐνσημαίνεσθαι, ποΐδγε, δἴεη. 6, 22. 
ἐνσκιρροῦσθαι, ᾿πινϑίθγαϑοεγα, [ὺ. 4, 2. 
ἐντείνειν τῷ ἀγωγεῖ, Ἐ;. 8, 34. ἐντεινό- 

μεναι, εη. 7. 8. ἀ8 ουγβὰ Ἰηϊθηΐο. 
ἐντεῦθεν, ὨϊηΟ, Ὁ ἴδ ραΙΐθ, 1, 4. ἐν- 

τεῦθέν ποθεν, Ὠϊπς Δ]1Ιοὰπα6, Κ᾽ Θοἴ. 4, 

ἔντμημα, ΟΥ̓ΘΏ8,, ᾿ΠΟΙ5 1178, 6η. 2, 8. 
ἐντὸς ἑσπέρας, δῃηΐ6 γΘΒρϑύδιη, ἴῃ. 4; 

11. ἐντὸς ὀλίγου χρόνου, Ἰῃΐτα ὈΓΕνΘ 
[ΘΙΠΡ.5, Α. 3, 11. μὴ νυκτερεύειν 
ἐντὸς πολλῶν σταδίων, ἴδῃ. 12, 7. 

ἐντυγχάνειν πολεμίοις, ἸπΠοΊ 616 ἴῃ Πο- 
βίεβ, Μ. 4, 2,4. ψύχεσιν ἢ θάλ- 
πεσιν, ἴτιστιβ ΘΧΡΘΓΙΙΓΙ, ΓΡΊΡΟΥΙ Οὔπο- 
ΧΙΌΤη 6886, γεοεῖ. 1, 6. 

ἐνωμόταρχος, ργαοίθοςα ἐνωμοτίᾳ, τη8- 
Ὠ]ΡΌ]Ο βῖνα βεχίδθ οἵ ἀθοϊπηαθ ραυ 
ΤΩΟΥΆΘ : οἴ οοηδπεῦ 25 τη]]]ῦθ8, [,. 
ΤΊΣ: Το 

ἐξάγειν, ἜΧρογΐδγα, 46 τηϑγοῖθαβ, Α. 
2.2. δΝεοῖ. 5,2: 4.40. ἐξάγειν τοὺς 
ἱππέας, Θαυϊί68. εὐποεῦα ἀδου βιῖο- 
πατη ρταῖίϊα, Μ. 1, 18, 20. 

ἐξαγωγὴ, Θοαἀποῖϊο: 46 ααυϊαίιι τηϊύ- 
[6 Πη60 δάγεγϑιιβ ποβίθϑ, Μ. 4,9. 

ἐξαίρειν, 101]6γα, ἴῃ. 2, 7. 
ἐξαιρεῖν, δυΐεγτα, αἀθίγαμουθ, ἦθ Πᾶ- 

θεη8, Εἰ. 5, 2. 
ἐξαίρετος, ΘΧΙΠΆΪ.5, 56]θοίι5, [,. 15» 2. 
ἐξαίφνης, ἜΕχίοπιρ]ο, [ὦ. 7, 4. ΤἝρβηΐθ, 
ΒΟ, ἸΠΟΡΙΠδΐο, ἴὰ. δ, 7, 11. 

ἐξαλείφειν, ἀ6]6Γ6, ᾿ΥΓϑαίθυτηϊουθ, Εἰ. 
Ἐπι: 
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ἐξαλλάττειν, 6 ῃ. το, 7. τὸν δρόμον, 
8. τεοΐο ατσϑιι ἀοἤθοΐεγθ. 

ἐξαμαρτάνεσθαι τὰ νοσήματα, αἸοιηΐτιν 
ΤΛΟΡΌΙ, 1Π 0 8 ΘΌΓΘΏ6ΙΒ οδῦ ρθο- 
ἐδίύαπι, Τὰ. 4, 2. 

ἐξανθοῦσα γῆ, ἴετγα ἤονιῦτι5 Οὐ Ξιΐδ, 
Δ ΘΗ 2 Ε 

ἐξανιστάμενος ἐκ τῶν μηρῶν, Ἐὶ. 12, 13 
Δῃηποῦ. δβῃ. 10, 0. 

ἐξαπατητικὸν τῶν πολεμίων, ηΠποα Πο- 
βίδβ ἴῃ Ττϑάθιῃ ᾿πάτισοτο ροϊεβί, Μ. 
ρ τίσ): 

ἐξαπιναῖος, ΤΟρΘΗ 1185, 40] ρΡγϑθίου 
ΟΡΙΠΙΟΠΘΠΊ 80ΟΙαἸ, ΠΕ. 9, 4. ἀδί- 
κημα, ΥΟρΘηςΠ8 1Π]} 118, Οα} 5. ΠΟΠ- 
ἀατη ροοπᾶ ἰθριθι8 οδϑὲ βαποῖΐα, ἃ. 

5 9» ὩΣ ἐξαπίνης, τοροηίθ, Μ. 8, το. 
ἐξάπτειν, ΒΌΒΡΟΠαοτο, θη. 9. 12: 

1Ο, 7. 
ἐξαρκεῖν, Βυβίσοτε : ὁ Χείρωνος βίος 

πᾶσιν ἐξήρκει, οταῃῖθιι5 (Ἰηδυϊπθη- 
415) βυϊδοιΐ, νεη. 1, 2. 

ἐξασκεῖν, ΘΧΕΙΘΕΙΘ. ταῦτα πάντα ἐξη- 
σκημένοι, Μ, 2. τ. 

ἐξαφιέναι, ΘιαϊζοΓΘ, τὸ παλτὸν, Εἰ. 12, 
12. 

ἔξειμι. ἔξεστι, ας. δ6σι85., Μ. 4; 12: 5» 
15- ἐξὸν ΡΙῸ ἐξεῖναι, ἸΙοΘγο, Ν᾽ Θοῦ. 5, 
12. 

ἐξελαύνειν, 6 οἰν! αΐθ ΘἸΙΟΘΓΘ, 1Π οχὶ- 
᾿πὰπὰ τηϊζίορθ, Δ. 1, 14. 

ἐξελίττειν, ἴ.. τι, 8,9. δεΥθο ὉΠΓΣ 
Χθπόρμοη Ογ ΤΌΡ. 8, 5» 15,» καὶ τὸ 
τακτικὸν δὲ εἶναι οὐ τοῦτο μόνον 

ἡγεῖτο, εἴ τις ἐκτεῖναι φάλαγγα εὐ- 
πόρως δύναιτο ἢ ἢ βαθῦναι ἢ ἐκ κέρα- 

τος εἰς φάλαγγα καταστῆσαι ἢ ἐκ 
δεξιᾶς ἢ ἢ ἀριστερᾶς ἢ ὄπισθεν ἐπιφα- 
νέντων τῶν πολεμίων ὀρθῶς ἐξελί- 
ξαι. ᾿ΐθπα Ἴ Σ 19; καὶ ὁ μὲν εὐθὺς 
ἐξελίξας τὴν φάλαγγα ἦγεν ἐπ᾽ αὐ- 
τοὺς (ἐν τοῖς σκευοφόροις), ἸΡΙΡῈ 
ΤΘΙΓΟ σΟΏΨΘΙΒΟ ΔΡΊΏΙη6. Θυοά 1η 
ῬοΙγθιο (ὑδϑδαιιθοπαιη ἐξελίττειν 
ΘΧΡΙΙΟΑΥΘ 8ΕΙΘτ. ᾿η οι ρυθ δηΐθιη 11ὴ- 
Ῥτορανιΐ ΗΠ. δ 8]θβίτθ, ἴῃ 60 68]- 
ἄεη τϑοῖθ ἔδβοϊῖ, οὖ ἀοουϊδ 1ρ88 
Ἠοπηδητ Βα θασογ8 οχ 8016 ΡΟΪγ- 
Ὅπιπὶ τϑα θυ νο]αἶββθ, ααοα ΡΙυ- 
ΤΔΥο 5 καθ᾽ ὑπαγωγὴν ἐξελίττειν 
αἰχιῦ. Τὰ προσεξελίττειν τοὺς ἁστά- 
τους αΑἰχιῦ ῬΟΪΥΌΙΙΒ 6, 40, ΙΠΒΌΡΕΟΥ 
ΒΑΘ ἸΟΘΥΘ 6χ 8016 μαβϑίδίοβ. [(6ΠῈ 
ῬΟΙΥΌΙαΒ 1, 28, 12, ὀλίγαι δέ τινες 
(νῆες) παρὰ τὴν γῆν ἐξελίξασαι 
διέφυγον ΑἸχΙῦ, ὉΌΙ Θδβ΄, οχ δεὶθ 88 
Βα αἀπχογαηΐ εὖ πιχία 1π|π|85 ἴπσα 
ΘἸαρβᾶθβ βὰπι. 0] νϑύβῖο παρϑί 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟΤΙΒ. 

5656 ΟἸΓΟΘΙΠΘΟ ΥΙηΐ, Πογατη .Ῥ 51; 
ΤΙ, ὥρμησε πρὸς φυγὴν ἀπὸ τῶν 
εὐωνύμων παρὰ τὴν γὴν ἐξελίξας. 
Ὁ νϑύβιο μαθοῖ 86 δυοῖν. (οη- 
ἰγὰ Αρρίδῃιβ γτῖδο. ο. 255 ἐξελί- 
ξαι βάθος, ΕΧρΊΊοΔΤΘ ἀθηβο5 ΟΓαΪΠ6Β8, 
αἰχ!ῦ, ᾿ουασηααθ ΜΙ γα, 49, οὔπω 
τὸν κύκλον τοῖς πολεμίοις ἐξελίξασιν 
οὐδ᾽ εἰς μέτωπον εὐσταθῶς διατεταγ- 
μένοις ἐνέβαλε. 501 νεγϊγ, ρὑτ]- 
ἀβαῦϑιη 6Χ ΟΥΌΘ. αἰγοῦτη ΒΟΙηΔΠΟΒ 
[δοῖο 1ῃ τϑείϑτιη ἱγοηίθηη 5686 οὐ ϊπθ 
ΘΧΡΙΠσαββθηῦ. ὅδεα Ἰοῆσθ αἴνοῦϑα 
ΠΟΙΊΟΠΒ εϑύ (6 Β. οἷν]. 5, 84, παρέ- 
πλει τὴν γῆν τοὺς κόλπους ἐξελίττων. 
001 νου γ ΠΘ βἴπιιβ αα]46πῈ {{γ8- 
ΠΟΘ Ώ8. 

ΗΙο νϑῖῸ γϑ Ὁ] 55 ΠΟ δϑύ 8π|1- 
αααβ. ἔλιιπῃ οἸΔγββίτηθ ἀοοδῦ Ἰο 5 
Ἀ6]18η1 Γδοί!ς. 6. 275 (ΘΙ ΘΧΒΟτΙρϑ1: 
1685 ἴῃ ἢ. ν., ἨὈῚ αἀοσθί ἐξελιγμοῦ 
6856. ρῬΠοΙᾶ ἄιιο, ὉΠῸΠῚ κατὰ λό- 
χους, αἰϊογατη κατὰ ζυγά. ῬΥΠΟΓΙῚΒ 
ΒΡΘΟΙΘΒ 6588 {16 85, ἈΠδπῚ ἐξ. τὸν 
Μακεδόνα, εαἰΐογᾶτη τὸν Λάκωνα, ἴθτ- 
{18 χορεῖον, ᾿ΐθτη Κρητικὸν εἴ Περ- 
σικὸν νοσδῖδηη. [ΔΟΟΠΙΟΘΙΩ ΒΡΘΟΊΘΙΩ, 
α86 δα ἢ.]. ρεγιποῖ, 10 ΘΧρ]Ιοδΐ : 
Λάκων δ᾽ ἐστὶν ὁ μεταλαμβάνων τῆς 
φάλαγγος τὸν ὀπίσω τόπον᾽ ὁμοίως 
δὲ ἀντὶ τῆς ἔμπροσθεν ἐπιφανείας 
τὴν ὄπισθεν. Ἐϊδτ Ἰρτίαγ ἐξελίττειν 
τὴν φάλαγγα, οὐτὰ 8 6165 ἰοΐα, (0Π- 
ΨΘΥΠΓΟΥ γν6] οχ ἴερο δὰ ἔποπίθαι 
γ6] οχ ἰτοηΐθ δα ἴθγστιη, Βυ πο [15 
τα! 0 15 οὗ τη αΐδί]8 ΟΥΑΙ 10 115 ΠΟΒΌΣ 
ΟΡΡΟΠΘΠαΙ8. [ΐα δϑβύ ἴῃ ἰοθο Απο- 
ὨΥΤΩΪ ἃ διά Ῥοβιίίο: εἶτα ὑμεῖς τὰς 

φάλαγγας ἐξελίξαντες ἀγχίστροφοι 
γενόμενοι ἀντιμέτωποι γίνεσθε τοῖς 

διώκουσι. ᾿οΙποΙὰβ ᾿ΐδ, γε. ἐλε- 
λίσσειν ἀϑι5 δϑῖ. αὖ ΘΟ ΘΓ οΓΘ 
ΠΟΡΙ85. νϑὶ τβάθυμίοβ γ8] ἔαριθηΐαβ 
ἴῃ Πποβύθτη δι ΡΈρΡΠδΠι 5οη]Πσαγδῦ. 
Οοτηραῖα [ΠἸ|Δ6π| Εἰ. 407, Ζ. τού, 
Τοῦ, Δ. 214, 587. Β΄ 25 215 
5ΟΌΗΝ. τὸν λαγὼ, ΑΥΓ. 25, 2. 
τὸν δρόμον, Τῇ, 2; 12, 3. ὨΪΠῸ ἐξε- 
λιγμοὶ, τό, 3. ἐξελίττειν τὸν λαγὼ, 
Ἦ. 6. Ἰδθρούθῖῆ οχ 1πνο]αῦ8 οὖ ἴτη- 
ΡΠΕΟδ5. γϑϑίρηβ ᾿πἀασαύαπα ἴην6- 
ὮΪΤΘ. 

ἐξερημοῦν τὰ ἑαυτῶν, δι105 ἤπθ5 ΟΥ̓ΌΔΓΘ 
ῬΥΔΘΒΙαΙΟ, δ᾽ δοῦ. 4, 4}. 

ἐξέτασις, Ἰαϑίταίῖο, 1 τ} Ὁ: 
ἐξηγεῖσθαι περί τινος, ΘΧΡΟΠΘΙΒ ας, ἴ,. 

2,1. ὡς συνέβαλεν ἐξηγήσομαι, ἰ.. 
Ἴ.2 

ἑξῆς, ἀδΙποορβ: πάντες ἑξῆς, ΟΙΏΠΘΒ 
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ΟΥΛΏΪηΟ, 8|1|85 ροϑῦύ αἷιπι, ἅ. 68Π6, 10 ΟὨ]Ὲ5 ἰγοηΐθ θηδί! βυηύ 
ἘΠῚΉ : ψ1}}1,  βη. 4, 8. 

ἐξικνεῖσθαι, φεοτίησοτα : ἡ οὐρὰ ἐπὶ 
πλεῖστον ἐξικνεῖται, οὐδ ἸοηρΊδ5- 
51ΠΠ6 ΡΟΥΤΙρΡΊΓαΓ, Εἰ. 5, 7. 

ἐξίλλειν τὰ ἴχνη, ΘΧΡΙΊσΑΤΘ, ὕβη. ὅ, 
ΤΗ:- 

ἐξίτηλος, 6ΧῚ]15, [6 Ππ15, τσ, 26, 4. 
ἐξοργίζειν, Ἰττϊζατο, Εὰ. 9. 2 
ἐξορμᾶσθαι, φτοβοῖβοι, 1). 12,2. 
ἐξόφθαλμος. ααὶ ε50 ΟΟΌ}15 ῬΓΟΠΗΏΘΗ- 

ὑΠΌ0α5, Εἰ. 1,9. 
ἔξω μεσημβρίας, 8. τιοΥ] 16, ροτη ΤΙ ]6, 

ΘΗ: ἃ. 11. 
ἐοικὸς οὐδενὶ τῶν παρεληλυθότων, πιῸ]1οὸ 

ΘΧΘΙΏΡΙΟ ΘΟΙΠΡΓΟΌΘΙ ροίεβίῦ, Ν᾽ βοΐ. 4. 
31. 

ἑορτάζειν ἑορτὰς, αἴἸ65 ἔεβίοβ ΠΕ] ΕΌΥΘΤΘ, 
ἜΤΟΣ 

ἑορτὰς ἄγειν, Α. 53, 8. γεεί. 6, 1. Νὰ- 
ΤΠΘΙ5 ἑορτῶν ΑἰΠ6η15, Α. 25, ὃ. 
Ῥεγίποῦ ἢσς ἸοσαΒ ΑΡβιορΠδηἰβ 
Ὑεβραάγιτῃ 66τ:, τὶ 5ιιπηιηϑτη 51τῈ- 
{πὰτὴ ἴῃ {πά!οῖα ἔδοίοττιπη ρα 88 
ῬΟΠΙδ ὄοο 1πα61ο 108 ἰα]θηΐα 150, 
8 φάθι ἸΟΟῚΙΠ β΄ ΒΟ]: εἰς ὦ μῆ- 
νας “λογίζεται τὸν ἐνιαυτὸν, ὡς τῶν 
β΄ εἰς ἑορτὰς προχωρούντων" ἑκάστῳ 
γὰρ τριώβολον τῆς ἡμέρας ιε΄ τοῦ 
μηνὸς τάλαντα ἐποίει. “ΠΙᾺ Γ 
ἸΘΊΓᾺΥ τηθηθε5 ἀπὸ ᾿Ἰπίθουὶ ἔββιβ 
αἸθθι5 ΑὉΠΘηἸθμβίθτη. 

ἐπάγειν, ἀρΊϊΕΓΘ, (6 ΒᾳΠ0, Εᾳ. δ: ἐπάγε- 
σθαι φύσιν γενναίαν, Εη. 7, 1. ἐπ- 
ἀγεσθαί τινα, ΔἸ] θη βθοῦτη 6ο- 
Τὴ ΔΡαΠΟΕΥΘ, ἰἴ,. 1, 7. δαάᾳοὶ, 
ΔαΞίσ]ηΡῚ, ὕἴβη. ὅ. 7. 

ἐπαλλὰξ, Ἰτηρ]]οϊο, Εἰ. τ, 7. 
ἐπαλλάττειν, ν͵ΊΑΓΘ, 6. 5. 20. ἐπ- 

αλλάττεσθαι ἀλλήλοις, (6 ἨαΒ15, 
4188 5101 1ΠΠ]ππίαγ, ΜΙ. 5, 9. ἴχνη 
ἐπηλλαγμένα, Ἰτηρ]1οαΐα νοϑρα [6- 
ῬογΌΙΩ, εν ὁ» τὸ: 8:2. 

ἐπανάγειν τὰ δ Σὰ, δάάποοῦθ, τοῦγδ- 
Βοτα, Εἰ. 12, 12. 

πε σέσρεεν τὰς κεφαλὰς, δἰίο]]6γ6, ἴδῃ. 
6: 25. 

ἐπανακλαγγάνειν, ἸαίγταγΘ, ὕ6η. 4, 5; 
6, 23. 

ἐπανακύπτειν, ῬΤΟΓΙΉΙΠΘΓΘ, Εἰ. 12, 12. 
ἐπαναλαμβάνειν, 8]{πι5 τεαρεΐθσθ. [. 

1.9.2: 
ἐπαναρριπτεῖν, 

ΜΠ ΒΗ... 4: 
ἐπανασκοπεῖν, ΠΟΠΒΙ ἄθγδΓο, Δ βοῦ. 5. 11. 
ἐπαναστρέφεσθαι, τονετίϊ, Μ΄. 8, 25. 
ἐπαναφέρεσθαι, ΘΧΉΔΙΔΙΘ, ΘΥΒΡΟΙΔΓΙΘ, 

Δ δη: 5. 2. 
ἐπανθοῦσα θρὶξ περὶ πρόσωπα, ἀδβ 

56. ᾿δείασθ, δίζο!!θσο, 

ἐπανιέναι, Τα ϊτ6, ΕΠ. 4, 5; 7.511- 
ἐπειδὰν τάχιστα, 5|τη] δἴαπθ, 566. 

εὐθὺς, 1,. 2. τ 
ἔπειμι. εἰ τούτοις τιμή τις ἐπείη, 51 Ηὶ 

ῬΤΙΆΘΙΠΙΟ 8|14τ|0 ΟΥ̓ΠΔΥΘηαΙ, Υ εοῦ. 
2, ἤ. 

ἔπειμι. τὸ ἐπιὸν ἔτος, Δ ΠΟ 5Θαπθηΐίθ6, 
γ οΐ. 4, 40. 

ἐπείσειμι, ἴτγτο, ἴῃ. ΤΟ, 9. 
ἐπεισπεσεῖν, ἸΓΌΘτΟ, ἃ. 2, 15. 
ἐπέκεινα, υἰζογαβ, ὕ6η. 5, 21. 
ἐπελαύνειν τὸν ἵππον, 66 πιτιΠΔΏ 86 ΠΟΙ, 

Ἱποιίαγο, Εἰ. 8, τι. Ἀθϑβοϊαία Μ. 9, 
11, 12. τὸ ἐπελαυνόμενον τοῦ το- 
μέως, Ῥ815 4186 Δα]οΊΓαν δἰ ΒΘ αἰΓτΣ 
ΡΥΙΠΊΟΓΘΤΩ οἱ δοΙθ μι, Μ,. 2, 3. 

ἐπεξιέναι πρός τινα, ΟΟΟΌΓΤΓΤΘΙΘ 8160] 
ΡΌΡΏΘΠΩΑΙ οδτιβ8, δ. 7, 23. 

ἐπερέσθαι τὸν θεὸν, ΔΙΡΟΙΠΠ6πῚ ΘΟΠη581- 
Ἰδεος τς ὃ. δ: 66 :: 9: 

ἐπερωτᾶν, νος ἄθοβ, Μ. 9, 9. 
ἕπεσθαι. ἑπόμενος, ΘσΟΠ] ποία, ἴ 8ῃ. 5. 

28. τὸ ἑπόμενον, ΘΟτηϊ δία, Εὐ. ΤΙ, 10. 
ἐπευθύνειν, αἰτίσοτα, ΝΗ. 5. 22- 
ἐπὶ φρουρᾶς, [ΘΠΊΡΟΥΘ Πη]}1{186. ἶ,. 12, 

1.11. ἐπὶ ξένης, ἴΟΥ15, οχίτα ρ8- 
ἰᾶται, ἴ,.. 14. 4. ἐπὶ στρατιᾶς, 1Π 
Θχογοῖϊξιι, [,. 12,1. ἐπὶ κέρως πορεύ- 
εσθαι, ἸομσῸ ἄρτηϊηθ, ἀθἰΠοΘΡ8 176, 
ΠῚ τι, το. ἐπὶ φάλαγγος καταστῆ- 
ναι, ΘΠΟΠΒΙΒίοσθ, τὸ ππὺπὶ ἢδΐ 8ρ- 
Ιη6η, Μ. 2, 12. ἐπ᾽ ἐγγυητῶν, 80- 
σαρί5 ργδθαϊθαβ, δ᾽ βού. 2, 14. ἐπὶ 
τοῖς αὐτοῖς ἔχειν τι. 5810 ΕΔ 61 60Π- 
απο π6 8]14 1 ΟΊ ΠΕΥΘ, δ᾽ δοΐ. 4, 19. 
ἐπὶ τούτοις, ροβί ΠΟΒ5, [.. 12, 7. ἐφ᾽ 
ἑαυτοῖς, ἸΠίΕΥ 56, ἰ.. 12, 5. ἐπί τινα 
ἡγεῖσθαι, ἀποοτη 6588 δά γαυϑτιβ 8]1- 
4 ΌΘΠΩ, Π,,. 14, 6. ἐπὶ δίκας πλεῖν, 
δὰ 78 Ῥείθπάθτῃ ΠΔΥΊΡΆΓΟ, ἀ. 1, 
τό. ἐπὶ θήραν ἐξιέναι, εη. 6, 5. 
ἐπὶ τὸ διακωλύειν, ἸτηρΘ 6 η61] σδπ88; 
1,. 14. 6. ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν, ὍΠΟ 8ΠΠ0Ο, 
ψεεῖ. 1,4. ἐπὶ πολὺ, νά] 6, εη. 5, 
22. ἐπὶ τὸ πολὺ, ΡΙογαΙπαῖθ, ἴβη. 
5. 24: 6, τ8. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, Εν. 1, 
12. ἐπὶ πλεῖον ὁρᾶν, ἸοΏΡΙ5 Ρτο- 
ΒΡΙΟΘΟΓΘ, Ε), 1, 9. ἐπὶ τὸ δυνατὸν, 
81 ρΡοϊεβύ ἢθυῖ, 51 ἴῃ ρῥτοτηρίᾳ δϑβί, 
γεῃ. 5,» 8. ἐπὶ δόρυ, 51: ΠΙΒΙΓΟΥΒΊΙΩ, 
Ι,. τῷ, 6. ἐπὶ τὸ ἀκόντιον ἐλαύνειν, 
ΜΞ τ 51. 

τ τες πληγάς τινι, ψ ΡΟ ΤΙ τι5 
οδθήβδγθ, [,. 2, 8. τῆς γῆς, δ εη. 9. 
τό. τοὺς βρόχους, εη. 6, 7, 9: 
10,17. 

ἐπιβουλεύειν, 

5 

Ἰηβι 1], οἰαπάθϑεηδ 
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Ι ἸΠΠ16. ΘΟΠΒ1}18 Δα ΟΥΠΔΠ) οἰν!α.15 
Θνουίθπάδιη, ἃ. 1, 15. τὰ ἐπιβου- 
λευόμενα, Μ. 9. 8. 

ἐπιγνωρίζειν, θη. ὁ. 25. 86 4, 4. 
ἐπιδεικνύναι, τες οβίθηϊαί 15 

γαῖα, Μ. 3, 1. ἐπιδείξασθαί τι, 
ΥἹΓΓ 5. οὖ ΔΥΓΒ 8]1Ο]π8 ΒΡΘΟΙΠΊΘἢ 
εἄεγθ,  βη. 1, 12. Μ. 3, 8. ἐπιδε- 
δειγμένα, Μ. 5, 4. 

ἐπίδειξις, οδἰθηΐαῖϊο, 46 ἀθαυΒΙ ΟΠ τι 5 
ΘΑ. ΒΟΥ 5 Οβίθη δι 185 οαιι88 οἱ 
Ἰαβίγαὐοη]5, Μ. 5, το. 

ἐπιδημία, δανοηΐαβ ΡΟΓΘΟΤΙΠΟΥΠΏ, Α. 
ῖ- 7: 

ππγῖρς ἸΔΥΡΊΟΥ, Δ. 2, 2. 
ἐπίδρομος, [χπΙοι] 5 ἀθθαρον [θΏϑιι8, 

γεη. ὅ, 9. 
ἐπιθεῖν, ἰηδϑααὶ, συγ Γοπίθιη 566], θη. 

6, το. 
ἐπιθυμίαι πρὸς τοὺς παῖδας, ΔΙΛΟΥ Ρᾳ6- 

ΤΟΙΊΔΠ, ἰ,. 2, 15. 
ἐπίκαιρος, ΘΧροΒιία5. ναϊπϑυθιιβ Ἰοΐδ- 
ρα, Εἰ. 12, 7. 

ἐπικαταβάλλειν, ἀδτηϊίογο, ΘΗ. 4; 2. 
ἐπικατασκευάζεσθαι, πονο8 βΒυτηΐιι8 [δ- 

ΠΕΓ6, δ εοί. 4, 4. 
ἐπικεῖσθαι, ἸΤΩΓΛΙΠΘΓΘ, ὈΥΡΈΥΘ, ΡΙΟΡΟ- 

Β:Γππ| 6886, [,.. 9, 6. ᾿᾿. 8, 12. 
ἐπικελεύειν, Ἰποϊίατο, 6η. 9, 18. 
ἐπικίνδυνος, ρεΓΙΓπ]ο5π8, Μ. 4. 5. 
ἐπικλείεσθαι, οἸαιάθηο 56. ΔΡΡΙΙΟΔΙῚ 

ῬΑΙᾺ ἰαΐδπαδθ, Εἰ. 12, 6. 
ἐπίκλησις, ΠοΙΊΘη : ἐπίκλησιν ἔχειν, 

ΔΡΡΕΙ]ΔΥῚ, [.. 9. 4. 
ἐπικλίνειν τὰ ὦτα, Νεη. 6. 15. ἑἱστά- 

ναι, ΘΥΊΘΟΙΘ ΔΕΪΓΘ6Β, 1η ΘΓ ΡΓΘία 
Ρο]]αχ. 

ἐπικουρεῖν, ΟΡΘΠΊ ἔογγθ, Ε. 2, 4. τῇ 
πενίᾳ τινὸς, δ]1ουἦι5 ἱπορίαπι 5αὉ- 
ἸΕνΆΓΟ, Μεοΐ. 1,1. τῷ λιμῷ, ἴδτηϊ 
τη 6 ΕΓ], Ι. 2, 7: τῷ γήρᾳ, ἢ. 6. δια- 
πράττειν ἐντιμότερον εἶναι τὸ γῆρας, 

Τ,. το, 2. οἷς ἥκιστα δύναται ὁ ἵππος 
ἐπικουρεῖν, Ε᾿. 2, 4. 

ἐπίκουρος, 4] ορεῖὴ ἔεσί, νοΐ. 4, 9. 
ἐπίκροτος, Ρᾶνιΐαβ, Μ. 3, 14 8πηοί. 
ἐπικύπτειν, ἸΠΟΌΓΨΙΘ, ΒΕ. 12, 8. 
ἐπιλαμβάνειν ἵππον τοῦ ὁρμᾶν, ΘαΌΘΓη 

ΠΑ ΘΠ15 ΘΟΠΕΠΏΘΥΘ, ΓΒΕ ΠΘΓΘ, Εἰ. 9, 8. 
ἐπιλαμβάνεσθαι χαίτης, ᾿υθδτη Τη8ΠῈ 
ΔΡΡΙΘΠΘΠαΕΥο, Εἰ, 8, 8. τῆς χειρὸς, 
ΤΠΔΉΙΙΠ ΡΙΓΘΏΒΑΓΘ, Α. 1, 18. 

ἐπιλάμπειν, ἀ6 5016, Πίπαξῆς. ψεη. 
8: τὸ 

ἐπιλανθάνεσθαι τῆς θεοῦ, ἄξδατα ΟΠ 
ΟΟΪΘΓΘ δου σαηαο, νη. 1, 1ο. 

ἐπιλείπειν, ἀεἤσοτο, Νοοῖ. 4, 11. 
ἐπιμελείᾳ, σοηδαϊίο, Μ. 7, 9 δ8ῃ- 

ποῖ. 

ΙΝΡΕΧ ΟΒΑΈΒΟΤΙΙΚ. 

ἐπιμέλεσθαι, οσυγάγα, Ν᾽ ϑοί. 5», το. ἐπι- 
μεμελῆσθαι, Μ. 4, 6. 

ἐπιμίσγεσθαι ἀλλήλοις, τα αἴαο ας] σοτη- 
τηοτοῖο, Ἀ. 2, 7. 

ἐπινίφει, ἰηρὶ, ,εη. 8, 1. 
ἐπίξανθος, ΒΥ 115, ΘΠ. 5. 22. 
ἐπίπαν, Ρΐδαπο, δεη. 4: 1. 
ἐπιπάττειν, ἸΏΒΡΟΙΡΘΙΘ, ΑΥΥ. 8, 4. 
ἐπίπεμπτος, 5654] υ]ηΐτι5, ἢ. 6. 48 Γ- 

[5 σαπη αἸτηαϊο, Ν᾽ εοῖ. 95,9. Ὁ90] 
δος ϑομηθιαθυαβ ἴῃ Εἰ ιπηθίτο: 
““ (τπὶ ναυτικὸν ἐπίπεμπτον ὮΪ]Ο τη6- 
τηογαύαση ἃ Χοπορποπίθ ΠΟ Ἰηΐο]- 
Ἰοχϑυϊηΐ Ζϑαηῖι5 οὖ ΝΥ ΘΒ κ1118, 6]115- 
416 ΠΟΙ ρα ΐ8 6] ΤΥ. ΟΠ ΘΙ 6 Χ 8|16Π0Ὸ 
Τοηΐθ ἀθυιναυευιηΐ, ὩΘΟρΘβΘ δχ ϑίῖ- 
ΤΩΔΨῚ ῬΔΌΪ]Ο ΟΟΡΙΟΒΙ5 θὰ 8 γ 6115- 
Ῥαΐενα οἵ νοοϑθυ]α [ὈΘΠΟΥῚ πδαΐ]ο0 
ῬΙΌΡΙΪα ὑΠῸ ἴῃ ]ο60 ΟΟ]]δοῖδ 6Χρ]1- 
ΟΔγ6. [,Δ{1Π|Ὶ βου! ρίουθβ, γα ΘοΙρὰ 8 
“ ΓΙΒΟΟΏΒαΪ]Π], ΘΟ ΠΪ8 ΠῚ [ΌΘΠΟΥΙΘ 
Πδιυιοο ΟΟ]]οσαΐαπη 50] 6πΐ {γα]θοί!- 
{18Ππ| ρΘΟ ΔῈ ΔΡΌ6]]ΔγΘ. ΕΌὈΘμοσᾶ- 
ἴΟΓ65. δ] αϑιηο 61, 411 Β]ογ απ] 6 ἴῃ 
ΘΙΠΡΟΙΙΟ τηθη885 (Ο]]οοααπΐ, [)6- 
ΤΠ 5 ΘΠ6Β ΡΙῸ ῬΠΟΓΙΠΙΟΠΘ Ρ.057.206, 
ἀνθρώπους ἐν ἐμπορίῳ καὶ χρήμασιν 
ἐργαζομένους νοῦσϑΐῦ : 81}101 Ρ. 1297, 
15» τοὺς ἐπὶ τοῦ δανείζειν ὄντας. 
Εοθηιιθ Πϑαϊ ΠῚ ΘΧΘΥΘΘΓΘ. ΨΔΙΙΒ5 
γΟΟΔ011118 Βισ σα θαπύ ΑὉΠοΙ. 1)6- 
τηοϑίμθποθ σοηΐα Αρϑίατατη Ρ.. 
303, 24, μέτρια δ᾽ ἔχων τοὔτοις πει- 
ρῶμαι ναυτικοῖς ἐργάζεσθαι, 1 1. Θ. ἐπὶ 

τόκοις ναυτικοῖς. Ιάθτια δάνογϑαϑ 
ΤΉΘΟΟΓ. Ρ. 1288,11, αὐτὸς οὗτος παρ᾽ 
ἑτέρων εἰσπράττει ναυτικοὺς τόκους 

ἀπὸ τῶν ἡμετέρων χρημάτων, ἡμῖν 
δὲ τοῖς δανείσασιν εἰς τὸ ὑμέτερον 
ἐμπόριον οὐκ οἴεται δεῖν τῶν δικαίων 
οὐδὲν ποιεῖν. Ιάετα Ρ. 932, 12, δανεί- 
ζεσθαι ἐν τῷ ἐμπορίῳ ναυτικὰ χρή- 
ματα αἰχὶΐ, εἴ Ἰζογαπη Ρ. 940,1. θτα- 
110 σοπίγα [,Δογ!πη ΟΟΙητηθΙηογαῦ 
ὑγδ ΒΘΠΘΙΆ δανείσματος, ΘΙΩΡΘ ἐπὶ 
τῇ νηὶ, ἐπὶ τῷ ναύλῳ, ἐπὶ τοῖς φορ- 
τίοις ΝΕ] ἐπὶ τῇ ἐμπορίᾳ. ΤΕΓΕΙ δυ- 
}05 ΒΘΠΘΓΙΒ τηθη[0 Ει Ρ- 930,21, ἐπὶ 
τῇ ἐμπορίᾳ. ἣν ἦγεν ἐν τῇ γβλησίον 
νηὶ εἰς τὸν Πόντον. Ηος 1άεπὶ 6556 
ν]ἀθίαν Ρ. 914,2, ἐπὶ τοῖς χρήμασι. 
ΒΘΟΘΠαῚ οἱ ῬΥΪΠΙΙ Ρ. 933,22, ἦν ἕτερος 
ὁ δεδανεικὼς ᾿Αθήνηθεν ἐ ἐπὶ τῷ ναύλῳ 
τῷ εἷς τὸν Πόντον καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ 

πλοίῳ. Οοηΐξ. Ρ.934. [ἢ ὈΤΊΟΤΕ ΠΑ ῚΒ 
1058, ἴῃ ΔΙ[θυο δ] πὶ Πα Ο]οσὶ ογ6- 
ΑἸλοτ! ορριρπογαῖαν. [6χ αἴϑί, 
ατ86 σΟΠ ΠΟ η68 (6 Ππ]οθδΐ, 500 
ααϊθ5. ἩδιιοΙ υῚ5. ΡΘΟΙΙΏΪδΒ [ΟΘποῖδ 
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ΠΔΌΪΙΟΟ ΘἸοσδια ΠΙσο δῖ, απιᾶτη Τϑοὶ- 
ἰδΐ ᾿. 941, 10, ἀργύριον δὲ μὴ ἐξεῖναι 
ἐκδοῦναι ᾿Αθηναίων καὶ τῶν μετοίκων 
τῶν ᾿Αθήνησι μετοικούντων μηδενὶ, 
μηδὲ ὧν οὗτοι κύριοί εἶσιν, εἰς ναῦν, 
ἥτις ἂν μὴ μέλλῃ ἄξειν σῖτον ᾿Αθή- 
ναζε καὶ τἄλλα τὰ γεγραμμένα περὶ 
ἑκάστου αὐτῶν. ὥΥΠρΤΆΡΠδ6 ἤηϑιι- 
[Ἰοὰ6 ΘΧΘΠΊρΙΔΓ οχίδί ἸθΊ θη Ρ. 9206, 
τϑρεδτατη Ρ- 935: Ῥεοαπὶα ἀδία ογδῦ 
ἐπὶ τῇ ἐμπορίᾳ, ἀ6 48 Ροϑβίθα α1ς6- 
ἴαγ. [)6 αϑὰ γος808]} ναυτικὸν δηΐθα 
ν]άθατητιβ. [)ουηοβίῃθη685 ἢ. 8106, 27. 
ναυτικὰ κατέλιπε ἑβδομήκοντα μνᾶς, 
ἔκδοσιν παρὰ Ξούθῳ. Ρ πεῖ 28. 
δανεισάμενος ἐ ἐγὼ ἀργύριον παρὰ Χαι- 

ρεδήμου μὲν τοῦ ᾿Αναφλυστίου ὃς 
ἔτυχεν ἐν Σηστῷ, πεντεκαίδεκα μνᾶς 
ἐπὶ τόκον ἐπόγδοον, ἑπτακοσίας δὲ 
δραχμὰς παρὰ Νικίππου τοῦ ναυκλή- 
ρου ναυτικὸν ἀνειλόμην. ποτ 1ο- 
Οἴιτη ΓΕΒΡΙΟΙΘη5 ΗΥΡΟΟΥϑίΙΟη 1ηΐοτ- 
ΡΓθίαϊαν τὸ οὕτω δεδανεισμένον, ὥστε 
τοῦ κεφαλαίου τὸ ὄγδοον μέρος δο- 
θῆναι τῷ δανειστῆ, οἷον τριώβολον 
τοῦ τετραδράχμου, ΟἸΠῚ ΒΟΥ Οοΐανα 
ῬΑΙΒ [ΟΘΠΘγαίοΟΥἹ τα 7 ΡΤῸ ἔοο- 
ΏΟΤΘ, νοὶ αῦ {γ85 ΟΌΟΪ] 1π ἐο δαγδοῆ- 
ΤΩΌΓΩ, 1. 6. 24 ΟΌΟ]ο5Β. Ηος [Ιἀ6πΠὶ 
ςΟΠΐΓἃ ΝιΙοοϑβίγαϊαπη Ρ- 1250, 19, ΠῚ 
αἰοιξαγ: τίθημι τὴν συνοικίαν ἐκ- 
καίδεκα μνῶν ᾿Αρκέσαντι ἐπὶ ὀκτὼ 
ὀβολοῖς τὴν μνᾶν δανείσαντι τοῦ μη- 
νὸς ἑκάστου. Τ(6Πὴ ΘΟὨ ΤᾺ ῬΠοττη. Ρ. 
914,10, δανεισάμενος ἐ ἐγγείων. τόκων. 
ἦσαν δὲ ἔφεκτοι οἱ ἔγγειοι τόκοι---ὁ 

δὲ τόκος ὁ ἔγγειος ὁ ἔφεκτος τῶν 

τριάκοντα μνῶν καὶ τριῶν καὶ ἑξή- 
κοντα πεντακόσιαι δραχμαὶ καὶ ἑξή- 
κοντα. (ὐθπη Ἰοσυπη ΓΕΒΡΙΟΙΘΠΒ 
ΗἩδῃροογδίοη ἱπίογργοίαίαγ : ὁ ἐπὶ 
τῷ ἕκτῳ τοῦ κεφαλαίου. Τάδτη 6Χ 
ἴβαθο ἑξακοσίαις δραχμαῖς ἐπιτρί- 
ταις Ἰπίερργοίαϊαυ : ἀντὶ τοῦ ἐπὶ 
ὀκτὼ ὀβολοῖς, κατὰ τὸ τρίτον εἶναι 
μέρος τοὺς ὀκτὼ ὀβολοὺς τοῦ τετρα- 
δράχμου. Μ᾽ αἸεβῖτι5 δα Ηδγροοτῦ. Ρ. 
20. δΔατϊηομτ ΜηιιβΙΟῚΒ ΠΌΙΊΘΙ ΙΗ 
ἐπίτριτον αἸἰοϊ, 4] ΠΕΌΙΊΘΤΙΙΠῚ ΘΟΠΙ]- 
πεῦ ΤούΠΊ ΟὕΤΩ τοτίϊα 6]8 Ρδγίθ. 
18 4 6556 ἐπίτριτον ὨΠΤΩΘΙΪ 2. 

Ναυτικὸν ΑἸΟἸ α΄ ἀγροηΐαμη, απο 
εϑί [ΌΘΠΟΥΘ πϑαΐϊοο οὗ ἴῃ ΠΔΥΙΌ 18 
ἙΟἸ]οσδίατη, αὖ ἔγγειον, υοά 1η 
ἔα πα!5. ᾿υγβῖδβ ϑυϊᾶδα ἴῃ ἔγγειον 
ἴΐα : τοῦ νόμου κελεύοντος τοὺς ἐπι- 
τρόπους τοῖς ὀρφανοῖς ἔγγειον τὴν 

οὐσίαν καθιστάναι, οὗτος δὲ ναυτικὸς 
ἡμᾶς ἀποφαίνει. Ἰάδπλ 1ῃ ΟΥΘΙΟΠΒ 

οοηίτα Ιορὶί. Ρ. 805; ναυτικὰ δὲ 
ἐπέδειξεν ἐκδεδομένα ἑπτὰ τάλαντα 
καὶ τετταράκοντα μνᾶς. δὲ Ρ. 897. 
φάσκων τὰ ναυτικὰ χρήματα δεῖν 

ἐκ τούτων τῶν γραμματείων κομί- 

σασθαι. 1}ὲ ἴοδῃοτα πϑαΐοο ρΙῸ- 
ΡῬΓ6 ἐκδιδόναι εἴ ἔκδοσις αἸΟΙΓΌΓ, 
τποηθηΐα ΗἨΔΥΡΟΟΥΔΙΟΠΕ, 4] [)6Ππ|0- 
ΒΓ ΘΠ οτ ΠῚ σοηΐγα ΔΡΠΟΌατη Ρ. 816, 
27, ἔκδοσις, τὸ ναυτικὸν δάνεισμα, 
οἱονεὶ ἔξω δόσιν, Ἰῃτογρτοίαταγ. 5εα 
ἴῃ Ιρ88 ογϑίϊομα δααϊΐυση ἰθσΊαΓ 
ναυτικὰ, εἴ Βεααϊαν ἔκδοσιν παρὰ 
Ξούθῳ. {{{|π0 ᾿ζογαμα σοσᾶθα]οὸ 
ἔκδοσις ΒΘ: τετταράκοντα μνᾶς 
ἔκδοσιν ἐκδοὺς εἰς Θράκην σοπῃίτα 
ΟΔΠΠρρυϊα Ρ. 1241, 26. [Ιβοογδίεϑ 
ΑΓΥΘΟΡ. 6. 12, Ρ. 146 Β : τοῖς 
μὲν γεωργοῖς ἐπὶ μετρίαις μισθώ- 
σεσι παραδιδόντες, τοὺς δὲ κατ᾽ ἐμ- 

πορίαν ἐκπέμποντες --- ὁμοίως ἐθάρ- 
ρουν περὶ τῶν ἔξω διδομένων, ὥσπερ 
περὶ τῶν ἔνδον ἀποκειμένων. ἴ9501 
γος α]ατη ἔνδον τϑοΐθ ἰηἱεγργοίδ- 
(Υ δ αίθβιβ 86 Ἠδιροογ ΟΠ ΠῚ 
Ρ. 24, τηδ]6 οοπίτα Πδιβκιιβ δα ἴγ- 
5186 Ρ. 6206, εὖ ἴῃ [παϊςο ρΡ. ύ48. 196 
Ἰοοο [886] Ρ. 294; Οὑπὶ Ν᾽ αἰββῖο 56Π- 
ΌΠΓΘ ΠΟ ῬΟΒΒΌΓΙΩ. 

Ηβδθς εδάθμη γαῖ σϑ]Ο]ΟΓ ΠῚ 
ΟὈΠ ποῦ ἴῃ νόοᾶθι]0 ἐπωβελία, ααοα 
ΠΟΙΊΡΑΓΑΓΘ ᾿Ισοῦ οτιπὶ τόκῳ ἐφέκτῳ. 
Τὰ 6ῃη1πῈ 46 60 ὑγϑαιϊὶ Η ΥρΡοογδίοι, 
ΠΟῚ νυ]ρδίαβ 1116, Βεα απο ἴῃ (Ὁ- 
αἴοα Μεαϊοθο ᾿πίρρυιοσοπ ΤΘΡΕΟΙΙζ 
Ατοπονῖαβ, φαοσαπη σοηβθηΐῦ ν18- 
ΕΒ] ν ΘΠ ΒΙ8. ᾿Επιτίμιόν ἐστιν ἧ ἐπω- 
βελία τὸ ἕκτον μέρος τοῦ τιμήματος, 
ὅπερ ἐδίδοσαν οἱ διώκοντες τοῖς φεύ- 
γουσιν, εἰ μὴ ἕλοιεν ἐκαλεῖτο δὲ 
οὕτως, ὅτι καθ᾽ ἑκάστην δραχμὴν 
ὀβολὸς ἢ ἢν, ὅπερ ἕκτον ἐστὶν, ἐν ἕξ 
ὀβολοῖς τῆς δραχμῆς λογιζομένης. 
ἐκ πολλῶν δὲ ἔστι τοῦτο οὕτως 
ἔχον μαθεῖν. Ἰάετη {τααϊῦ ῬΟ]ΊὰΧ 
8, 32. (ὐδυβαπι οὖ ΟΥΙσΊΠο ἴη- 
Βιςαΐϑ6 ῬΟΘμᾶ8Β 58Π6 ρὙΔΥΊΒΒΙΤΗΔΒ 
18 Θηδιταΐ ΑΠΟΠΥΙΩῸΒ δαϊαδθδ : 
Πολλῶν εἰς χρήματα συκοφαντούν- 
των τοὺς ἐπιεικεῖς καὶ ἀπράγμονας 
τῶν πολιτῶν, καὶ μάλιστα τοῦτο 
πράττειν διαβαλλομένων τῶν περὶ 
τὸ ἐμπόριον συμβαλλόντων ἐπὶ ναυ- 
τικοῖς τόκοις, ᾿Αθηναῖοι ᾧημίαν ἔτα- 
ξαν κατὰ τῶν ἐγκαλούντων ὀβολὸν 
ἐκτίνειν, εἰ μὴ, καθ᾽ ὧν ἐνεκάλουν, 

τούτους ἕλοιεν. Ταύτην δὲ τὴν ζη- 
μίαν ἐπωβελίαν ὠνόμασαν. 

Εδάρτη μαρεί Εἰγτποϊορίοαπι Μ. 
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566 δα! : ΓΑλλως" ἐπωβελία ἐστὶν 
ἐπιτίμιον τοῖς διώκουσί τινα χρημα- 
τικὴν δίκην" ἐλάμβανε δὲ τὴν ἐπω- 
βελίαν ὃ φεύγων παρὰ τοῦ διώκοντος, 
εἰ τὴν δίκην ἀπέφευγε. Λέγεται δὲ 
καὶ ὁ τόκος παρὰ τῷ Πλάτωνι Νόμων 
ια΄. Ἰοοῦτῃ Ρ]δΐοη!β οὕτη οϑάθια 
Ἰηςουργθίδιοπθ δπηοίανη, δὔϊατῃ 8]- 
ἴετα ϑαϊάαθ οἱοϑβα. [οοὰβ βϑί 
ΠΌΓΤΟ 11, Ρ. 120. 6. Βιροῃί. 921, 
ΘΙΘΡῃ. ὃς γὰρ ἂν προαμειψάμενος 
ἔργον μισθοὺς μὴ ἀποδιδῷ ἐν χρό- 
νοις τοῖς ὁμολογηθεῖσι, διπλοῦν 
πραττέσθω" ἐὰν δ᾽ ἐνιαυτὸς ἐξέλθῃ 
--τ-οὗτος τῇ δραχμῇ ἑκάστου μηνὸς 
ἐπωβελίαν κατατιθέτω. 8364 [1Ὁ] 
ἐπωβελία ὩΟῺ πΒΌΓΔΠῚ τα ΒΔΓ, 
564 ρμοΐϊα8 τηυ]ίδηη Τηθηϑίγ 81 
ΟΌὟΟΪ] ΡΓῸ 51η01}}18. ἀγθοτηβ πη6- 
ΠΘ615 Ἰδίο ἔθηροῦθ ΠΟΙ βο]πΐδθ 5]5- 
ἩΪἤσΔΥΘ σϑοΐθ τηοηα]ῦ 8 πη 5115 (6 
Μοάο 1ὔϑατγαγατη Ρ. 12. Οοπΐ, ὅ.Πο- 
Ποη Ρ]αἰλοπΙοΠη Ρ. 230. 

Εχ Πᾶς γδίϊομθ ρυ θη ἀδτγτιμὴ πι811- 
ΤΈΓΤῚ 1η06]]Π1ο 101 ταθίδριοτδ, ΜοΘ- 
ΤΌΘ ΟΥ̓́ΑΙΟΙ5, ααδῖη ΤΩΘΠΊΟΥΥ 
Αὐ!ϑίούθ]οβ ΒΠηθύου!ο. 3, 1ο, 7, οὐδὲν 
ἔφη πονηρότερον εἶναι" (ὀνομάσας 
τινὰ τῶν ἐπιεικῶν) ἐκεῖνον μὲν γὰρ 
ἐπὶ τρίτων τόκων πονηρεύεσθαι, αὐὖ- 
τὸν δὲ ἐπὶ δεκάτων. ἴ701 6 σεΥ[185- 
Β1πη8ἃ ΔΙ ΠΊ8.511 ΘΟΥΙΥΘΟ ΟΠ ΘΘαΠ8 
Ἰθνιβϑίτηθ, (ἃα Μοᾶο ἴ7βαγ. Ρ. 41) 
ΠΌρΘΙὰ δα!1ο Βιροηίηδ ἄδτα 46}06- 
Ῥαΐ ἐπιτρίτῳ τόκῳ---ἐπιδεκάτῳ. 

ΘΌΡΟΘΓοδυ 811ἃ Υαίο βου ροΥΙ τι8 
ΑὐΠΟΙ5 αϑυτρϑΐίδ, 586 ἃ ταϊϊοπθ ππο- 
8.8 δχρ]οαΐα αἰνοῦβα, υ01] ἐπι- 
δέκατος οἱ ἐπίπεμπτος ΔαΠΙ οὕ 
Ὧ1}18 ταί!οηθ ἢϑ 18 δα]θοΐδθ ρυϑ- 
ῬΟΒΙΠΟΠΪ5. τοὐπίπεμπτον τῶν Ψή- 
ῴων μεταλαβεῖν ῥΤο τὸ πέμπτον 616] 
ΒΙΠΠΡΙΙΟΙΓΘΥ, ΘΧΘΙΏΡΙ15 ἰγϑῖ8θ, Αὐ]ὶ- 
ΒίΟΡΠΔΏΙ5 οὖ Ρ]δίομιβ Πττηδὲ [181- 
ῬοΟσΥΔίΟΏ. ἔπ ρο0}1615 διιοίογ  α΄θ πη 
δ ατῦ ἴῃ νοσδι]0 ἐπιδέκατον, απ0α 
ΡΙῸ δέκατον α1οἱ οοπῆγτηδῦ ΘΧΘΙΏΡ]ΟῸ 
15846]1. Απαοοϊάδβ Ρ. 12; 7, τὰ χρή- 
ματα αὐτοῦ δημόσια ἔστω καὶ τῆς 
θεοῦ τὸ ἐπιδέκατον. 1)οΙπηοβύμ θη 65 
Ῥ- 1074. 24, τὸ ἐπιδέκατον τούτου τῆς 
θεοῦ εἶναι. ϑιεα ἴῃ εοάδιη τὸ πέμ- 
πτον μέρος τῶν ψήφων λαβεῖν, μετα- 
λαβεῖν, μεταδιδόναι, Ὠαροηΐ 1101] οἱ 
ΘΠ οἵ ΒΟΓΙΡΟΪ ΟΙΏΠΘΒ Ρ. 2Ζύο, 702, 
705. 803, ἐπιδέκατον τιϑιγραν! Χ6- 
ὨΟΡμοΩ Ἠ]]ΘΏ1Ο. 1, 7. 10. οὖ 21. 

ἘοομιιΒ πϑυ ]Οη, ΡΓΆΘΟΙΡΙΘ. 6 
ΒΟΙΡρΡΓΟΥΊθτι8Β οὐ δ πιΒοοηβι}15. Βο- 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟΤΙΝ. 

ΤΩΔΉ15, 6] α86 16 να] σΘ Π γα ΘΧΡΪ1- 
ουῦ ϑ4]πηδϑ1ι8 ἀ6 Μοάο {Ἰβατατχιιπι 
Ρ. 355 8484: Οἱεπὰβ πος Βεῖραθ δὲ 
ποβίγαϊθϑβ Π1ΒΥ1Β ΔΘ ο]Δ6 ΒΟαΙ͵ΏΘΓΊ ΤΏ, 
Βοάτηογου, Ὡρρβ]]δηΐ.᾽" 

ἐπίπερκος, οῃ. 5.» 22, δ᾽ [,ΘοΠΕ]8- 
νἱΒ ἐπίπερκνοι, δα! ἄθτη οαπη δ[6- 
Ῥῆδηο ἰθηθὶ δη ]η]18 πη [ΟΥΤΏΔΠῚ. 
υδησαδιη ἴῃ Ηοτηοιῖοα Π|8 66 24, 
οτύ, περκνὸν αἰετὸν ΖΟΠΒΙΔΏΓΘΥ 5011- 
Ῥυαπῦ 11ὈΥῚ] νϑίθιθβ. ΟΡ ρυΓΆΤΩ 
πρεκνὸὲξ οϑνοΐ 5 ποικιλόχρως, 
ἐλαφρὸς Ἰηϊογρτοίαίατ. [ἀθγη πράκ- 
νον, μέλανα ᾿αροῦ. [ἴῃ Ρο] τα τ, 
ὅτ, Ορῦπ! οοαϊοοθ ἀδηΐ περκνῆς 
ἐλαίας. Ἐογτηδη πέρκος ΡῥΥΓϑθίθυ 
Ἰοοῦτη Χοπορπμοηΐ8 μαῦϑῦ ΘρΡΙΡΥ. 
ῬΆΜΡΡΙ πίῃ. Ρὰ]. 6, 102, 6, ἐλάην 
πέρκην. ἴὑαπάθι βουιρύθτγατη ὑπ6η- 
τυ νοοδθυΐα πέρκη, περκὶς, Ατιδῖο- 
(6115 ΠΗ. Α. 9. 26, ἱέρακες πέρκοι, οἵ 
Τὐγαύοβύμθηῖβ Αὐπθηδθὶ Ὁ. 284, κί- 
χλην περκάδα. ἘΠ Βγοθϊα5 περκαί- 
νειν διαποικίλλεσθαι, περκάζειν, με- 
λανίζειν, ποικίλλειν ἢ πεπαίνεσθαι 
Ἰηξογργοίαίαν, Ῥῃοὔα8 περκάζει, πε- 
παίνει, μελανίζει. [1}6 πιγὰ ΠΙΘΤἂ 
(ΑἸ θαι δηΐϊτη ΤᾺΤῸ ψϑίθιῈ5. ν᾽ΐύθια 
οΟἸΘθδηΐ, νῖπῸ ΤΌΌΤΟ γ8] πῖρτο αἱ 
ΡΙ αν πηθτα 1151) τη αγοβοθηΐθ δὺ οἱθα 
[γθαιθηΐαγαηῦ νου θατηῃ (ἀγαθοὶ Βουρ- 
ἴογθ5. [ιβουηθη ᾿ηΐον βότρυν περ- 
κάζοντα οἴ πεπαινόμενον εχ ΤΠθο- 
ΡὨταβίο 46 ὉΟὉ. Ρ]. 3, 22, δπποίαν. 
Ἦϊης ἢϊ πῷ Ηδϑυομαβ. ποῃ ΒΟ πὴ 
περκνὸν, μέλανα, (πὶ ῬΙοῦϊ5,) οἵ 
ποικίλον, 564 οἰϊδτη περκνὸς τοοΐθ 
Ῥοββοῦ ᾿πίθυργείαυ! γλαυκὸς μέλας. 
1τὰ Ορρίδητιβ οο]ογθιη ἰΘρΟΥΒ. ἐπί- 
περκον τροαα!α!ϊῦ νοσᾶθα]ο γλαυκός. 
ψΜοεῦυτ ἐμπερκάζουσαν ΠΘΒΥΟΠΪΒ5 
ὑποθάλλουσαν, μελανίζουσαν, δα 
απο δηηοίανιῦ Θατῦοῦ ΘρΙρ ΔΙΏτηἃ 
ΡῬΒΠΡΡΙ Απίῃ. Ρα]. τι, 86, 5, ὡς δ᾽ 
ἐπιπερκάζεις μιαρῇ τριχὶ, 1. Θ. ΠΙΡΤῚΘ 
ΠῚ Ρ]6 115. 6801118. ὑποπερκάζειν 6Χ 
Οἀγβ8. 7, 126, Ηδβυομῖιβ εὖ Αροὶ- 
Ἰοπι8 ὑπομελαίνεσθαι τϑοῖθ ἸηίθΙ- 
ΡγΘίδηΐΥ. 

(ὐυοα ρ,ΑΓηΓΊδΙ1Ο1 νου θατη περ- 
κάζειν Ἰῃίογργθίαι! βαπί διαποικίλ- 
λεσθαι, 1, Αϊμ! γΈγῸ γΑΥΙΔΤῚ ΒΤ ΠΟΥ 
ἀϊχογαπί οθαθ Ὀδοσαβ οὗ πνὰϑ νἹ]8 
πῖρταθ, (νϑ] αι] (Ο] τ Π16118 4, 20, 4." 
12, 52,9. 46 ΑΥ̓ΡΟΓ. 12, 1, δἰύετῸ 
ἴῃ ἸΙοσο δβϑῖ : “πὶ ρυϊπηαπη Ὀδοοδ8 
γϑυϊαιθ σοβρευϊηΐ, θὐϊατη ααδθ8Π| 
πίρταθ [πουϊηῦ, ὈΙυγ68 ἰᾶτηθη 8]- 
Ὀ46).᾽ ἘΕἾυ5. ᾿πίογργοίδ!!η]8. δ00- 

! 



ΙΝΌΕΧ. ΟΒΑΝΟΊΙΝ. 

ἰοτθβ παθαθγπηῦ ροδίαβ, Παουατη 
ΔΉ ΙΑ ΕἸ ΒΒΙΠγ15 ἴθγθ Ἠββιοααβ 1ῃ 
ϑοαΐο Ηδγου]5 ν. 309, ὅτ᾽ ὄμφακες 
αἰόλλονται, δα 4ττθπὴ δρροβαὶϊ Ηειη- 
τ οἢϊα5 Ηοτγαῖῦ. (ΔΓ η1. 2. 5, ΤΟ, [0116 
ΘΌΡΙαΙΠΘΙα ᾿ΠΊ 115 πνδ8 : Ἰατὰ [10] 
Ἰινιαοβ αἰδυιηστοῦ δαοίππηηιι5 Τ866- 
ΤῊΟΒ ῬΌΓΡΌΓΘΟ ν 8115 σο]ογθ. ἤἴϊνα 
Ἰπηπηδίαγα οἱ Ὀδοοα Οἶθαθ δϑῦ νι; 
Ῥϑα]δί!π νΘΓῸ πηδύπγθβο 5. πιαΐδΐ 
ΘΟΙΟγοτα οὗ νϑυϊαῦμαγ, ἀπ1ΠπΔ ΡΔΓΒ 6]115 
Ἰινια δϑί, 8118 5011 βχροβιία 1η σἱδιι- 
οατη οὐ πἰρυπτη ὑΥη810. Ηΐϊης δία 
ΕΥΓΟΥῚΒ5 ΟΟΟΔΞΙΟ ΠΟΙ ΡΥΘΙ 8 νϑίθτ!- 
Ῥὰ5 εὖ ὑϑοθη!ο 18, 4] στη ἴῃ 
(Ἰοββατ 5 ἀταθοο- 0115 Ν το (να- 
ΤΊΟΓ), περκάζω, ΤΘΡΘΥΙΒβθηΐ, σΟἸΟΓΘ ΠῚ 
ΨΑΓΙΙΠΠ ΤΗΒΟ.1}15 ΠΙΟΤΊΒ ΘΊΘΓΘ. ἴη- 
τ6]]Ἔχθραης. [ωΘουτη ΘΠἰπὶ Θαυϊάθια 
ΠΌΠ]ατα δας ΤΟροΥ, ῸΌ] πέρκος 
ν6] περκνὸς 118πὶ ποίαττιιτη ν6] τηᾶ- 
ΟὈΪΑΓ ΤΠ ΠΙΡΤΆΓ ΓΤ ναγιθίδίθιη 510- 
πἰῆοθοῖ. Βδοίθ Ἰστίν ἐπίπερκος νΕΓ- 
ΠΤ Βα ὈΠΙρο. ὅϑαϊαδε οβί μέλας. 

ἐπιπεταννύναι, ΘΧΡΘΠα ΘΓ, δ 6η. 5. 10. 
ἐπιπηγνύναι, ἀΘΏΒΑΓΟ, ἴβη. 5, 1. 
ἔπιπλα, τὰ, ΒΌΡ6]16χ, Νεοῦ. 4, 7 
ἐπιπολάζειν, 5886 ΘΧΒΕΙΘΙΘ, ΘΠΟΥΓΙ, [᾿. 

εἶς ἂμ τὰ 
ἐπιπολῆς, ἴῃ ΒΕΡρΘΓΗ͂ΟΙΘ, [ἢ Β|{Π1ΠΊ0, 
δῖ. 9. τύ. 

ἐπιπονεῖν, αἸαἰ5 ἸΔΌΟΥΔΥΘ, ἴ,. 2, 5. 
ἐπίπονος, ἸΔΟΥΊΟΒΙ5, ΘΠ. 123, 1Ο, 
ἐπιρραβδοφορεῖν, Εὶ. 7. τι. ΘΌΡΠΟΟΪΙ 

ἐπισείειν ἀρπιὰ Η ΘΒγο τη. 
ἐπίρρικνος, ἴῃ ΒΡΕΓΙΟΥΙ ΡᾶΓΐΘ ΘΤΆΟΙ]15, 

51]06115 Θὗ ΤρΡΌΒ5, ὕ6η. 4.1 
ἐπιρριπτεῖν, 586 ΠΟΠ]σΘΓΘ, δἴβη. 6, 22. 
ἐπισιτίζεσθαι, [τ τηΘη ΑΥῚ, Ν᾽ Θοῦ. 4, 48. 
ἐπισκέλισις, οταγαμη τηοίϊο, ὦ. 7, 

2: 
ἐπισκευάζειν τὴν ναῦν, ΥΟΟΘΥΘ. ΠΔΥΘΙΏ, 

Α. 3, 4. ἱερὰ, οοεΐ. ό, τ. 
ἐπισκοπεῖν, ἸΠΒΡΙΟΘΙΌ, ΟΌΓΒΙΩ ΘΌΓΘΓΘ, 

Ι,. 2, 2. ἐπισκοπεῖσθαι, ΔΙΩΡ]15 
ΠΟΠΙΘΙΩΡΙΑΙῚ, [,. 2, 14. 

ἐπισκυθρωπάζειν, ἴθ ΟΡΘΕΙΒ ἰτΟΠύθΠῚ 
σΟΠίγαμοσο, θη. 2, 5. 

ἐπισκύνιον, ἴΓΟΠΕ15 Γαρῶ, ΑΥΤ. 7; 7. 
ἐπισπεύδειν, ΘΒ. 1Π8Γ6, ὡς πρὸς φίλους, 
δου 5 4: 

ἐπίστανται ἥττους ὄντες, Μ,. 8, το. 
ἐπιστάτης, αὶ ΒΘ]. 7, γ68] βίαῦ ροβύ 

πρωτοστάτην, Νῖ. 2, 4. ἐπιστάται ἐν 
τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν, ΟΟΥΔΙΩΙΠΙ τι5 
ΘΎΓΙΠΠΙΟΙΒ ΡΓδοίθοί!, [,. 8, 4. 

ἐπιστενάζειν, ΑΥΤ. 9,1 Δημποῦ. 
ΝΠ τέτοῦο, ΒΟΙΘ ΙΒβιτηοβ, Μ, 

4, 6. 
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ἐπίσυρμα ξύλου, νεϑρΊ απ ΤΟΙ ὑγδοῦδθ, 
γε η. 9; 1ὃ. 

ἐπιτείνειν τινὰ τρέφειν τὸν ἵππον, 8}}- 
4 8Π1 ΘΟΙΏΡΘΙΙΕΓΘ δα δαῖτ αἰθη- 
ἄστη, Μ. 1, 12. ἐπιτείνεσθαι πλείω 
χρόνον, αἰυὰς τον. νον τὰ 
ἐπιτεταμένος, δχίθηϑβιιβ, 8. ἘΞ 20: 

ἐπιτήδειος, ἀρίι8 δα τ6πὶ, ὦ. 9, 9. 
ΘοΟΙητηΟπ8, ΓΔΓΟΠΙτι8. 8]16} 15. 8Ρ- 
[ι5, Α. 2, 19. ἐπιτήδειον, ΘΟΙΠΠΊΟ- 
αἀατὴ αϑύ, ΠῸη δ]Ἰθηῖπι, Μ. 1, 19. 
ἐπιτήδεια, νἸοίτι5, Ν᾽ Θοῦ. 4, 9. τὰ ἐπι- 
τήδεια, Μ. ἢ, 9. τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν, 
σοτητϊηθαίατη ὨδΌΘΓΘ, δ᾽ ϑοῦ. 4, 48. 

ἐπιτηδεύειν, τὴν καλοκαγαθίαν, ΟΟΪΘΓΕ, 
ΤᾺ το, 4. τὴν μουσικὴν, τηι81686 
ΒΟ ΠΌΓΘ, ἈΠΕ. 17: 

ἐπιτήδευμα, ᾿πδιΠ{ἴτιπΔ, νἱΐᾶθ ο'ΘΏιΙ8, 
οἱ αυϊδαθθ δῦ αβαϊίιβ, 56η8118, 
4.6 ΠῚ 415 1ἢ ΤΕΡ. Β6αυιατν, [.. 1,1 ; 
5.1. ἐπιτήδευμα τὸ τῶν κυνηγεσίων, 
γνΘηΔΙΙΟΠΙΒ βύπαϊατη, Νϑη. 2, 2. 

ἐπιτιθέναι. ἐπιθεῖναι ζημίας, ἸΤΩΡΟΏΘΓΙΘ, 
Ι,. το, 5. ἐπιτίθεσθαί τινι, ἀσσγθοαὶ 
ΠΌΞΙΕΠΙ ΒΕ, Δ 5. 12. ΝΙῚ 7 ἢ: τῷ: 

Ὁ 6 Σ 70 ἢ τὶ 
ἐπιτιμᾶν τινι, ΥΙΓΌΡΘΓΘΓΘ, ΘΗ 12. 

τό. 
ἐπιτρέπειν, Δ]1ου] 15 ΡΘΓΠΙ (ΘΓ ΔΙ ΙΓΥ]Ο, 

θοῦ. 59 7: 

ἐπιτρέχειν, ἸΠΟΌΓΓΕΓΟ, τὰ ἴχνη, δβη. 
5, 6. τηνδάογο, απ. 5» 16; 6, τό: 
9. 6. 

ἐπίτριτος, Βαβααϊτογίι5, δ εοῦ. 5,0. 
ἐπιτυγχάνειν πλατείαις ὁδοῖς, ἸποΙά 6 Γ6 

Ἰὴ νιδ8, ΜΙ. 4,3. ὁ ἐπιτυχὼν χρόνος, 
ΕΝ. 9. 2. σα]ράγ!5, ν1115, θη. 10,1. 
ἐπιτυχεῖν ἄρρενος γενναίου. ΑΥΤ. 27; 
2. ΥΘΡΟΥΙΓΒ. 

ἐπιτυχὴς, ἴθσΙΙχ, αιιδίιι5, ΑΥΤ. 28, 1. 
ἐπιφαίνεσθαι, ἴῃ σοηδρθοίιπη ΡΓΟΑΙΓΘ, 

Ι,.1ττ, 8. Μ. 2, 8. βαρογνθηϊγο, Μ. 
Θ᾽: ἘΠ: 

ἐπιφέρειν τὸν πόλεμον, ᾿πΐθτΤ6 Ὀ6]]11Π1, 
νοοῖ. 4, 41. ἐπιφέρεσθαι, ἸΥΓΌΆΘΙΕ, 
ΝΠ 758: απ ᾿ς, 22: ὕ: τῦ: 

ἐπίφορος, 486 πὐοήατη ροβίαΐ, δἴβῃ. 
Σ. 

ἐπιχαρίζεσθαί τινί τινα, ἸΏΒΌΡΘΥ Δ]|16Ὲ] 
ΔΙ] αθπα οοπμοθάθηο σγδῦ Ποατι, Εἰ, 
6: τοὶ 

ἐπίχαρις, ἰδρΙά 5, Ν 6η. 5, 22. 
ἐπιχειρεῖν, ἸΠΟΠΟΔΓΕ: ἀπὸ ποίου χρό- 

νου ἐπεχειρήθη, Ν᾽ εοἴ. 4, 2 
ἐπιχείρημα, βύπα!ατη, εη. 12; 12. 
ἐπιχώριον, τηοῦ8 τϑοθρίμτη, ἴ,. 5, 6. 
Ἄτ 16. 

ΕΗ ΕΣ Ρορυαη ἴῃ ϑβυῆβτγαρία 
ΤῊ ΘΕΟΣ ἊἹ Ζ. Ἴη- 

Ὑ 



Οῷ 

ἐπίψογος, γἱαρ  Ὁ1}115, ἢ. 14, 7. 
ἔποχον, τὸ, ΘρΡΒΙΡΡΙΌπη, Τὰ. 12, 0. 
ἔποχος, 4] ἥττηθ δη00 Ἰηδιαοῖ, τ. 8, 

τὸ. ΜΙ: τ: Ὁ; 7. τϑ: 
ἐρᾶν τινος, δΙη816, ΘΗ. 1, 17. 
ἐραστὴς τοῦ διαλέγεσθαι, οπιρ!άτι5 60]- 

Ἰοααθηαι, ἴ,. 2, 12. 
ἐργάζεσθαι, Ἰαοταημάο νἱούπτη 510] 

ῬΆΤΆ ΠΟ ΘΟ 4: 2: 12; 22; 2Γ,» 25: 
Μ. ὃ, 8. 

ἐργασία, ααδοδίτιδ, Ν᾽ οῖ. 4,20. τῆς ἐρ- 
γασίας ἀποστερεῖσθαι, ΟΡΘΥΔΠῚ ρ6Γ- 
αογ6, θη. 2, 2. 

ἐργάσιμα, Ἰοοὰ Οο]ία, ἀνα, δἴεῃ. 5, 
ΤΠ: 

Ψ [65 ἴῃ ατ ὑτϊδοίδη σα γΘΥΒΘίΓ 
δἰϊου)ι5 Βύ 1, ν. 6. νοπδίιο, ἡ βη. 
2, 2: 23. 1. Βδοιποίατη, ἵ,. 12. 2. 
ἔργον Ψυχῆς. ταῖτητι8 ΔΏΪΤΏ], ἰ.. 7, 4. 
ἔργα Ἰοοδᾶ οαΪΐα, αῦνᾶ, ΤΌΤ, Ν᾽ 6. 2, 2; 
4,0: 5:24: 9.11. σοηίγ. ὄρη,  εη. 
5. 12: 8, 2: 9; 17. τηθίδα 186, 
γϑοῖ. 4. 21. 

ἐρευνᾶν χρυσίον, δατατη ΘΧαΌΙΓΘΓΘ, ἰ,. 
7: Ὁ. 

ἐρημία, Βο!Ππαο, ϑη. 9, 17. Εὰ. 2, 2. 
ἔρημος, ἀδδιϊπ{π|8, ΘΔΓΘΏ 5 16, 418. 68 

ΟΡυΒ : υὖ ἔρημοι ἄρχοντος, 4] Βαηΐ 
81η6 τηδοΊϑίγδαίπι, ἰ,.. 2, ΤΟ, 11. ἔρη- 
μος τράπεζα βρωτῶν, ΟδΥΘΠΒ. ΕἸ00, 
ἰΐ - 3: πεζῶν, 5176 ρΘαϊίαύι, Μ. 5. 
13. ἱμάντων, ΜΙ. ὃ, 4. ἐρημούμενα 
φυλακῆς, ἸΙοσἃ οὐβίοαϊα αἀοϑοταία, Μ. 
4, 1ὃ. 

ἐρίζειν, σοί ογα οπ 8]|17110 νἹυ 15 
βίπαϊο, θη. 1,12. ἔρις, ἶ,. 4, 2. ἢ. 

ἐριουργεῖν, ἸΔὨΪΠοΙατη ἱταοίαγο, ἴ,. 1,2. 
ἐρρῶσθαι, γα ογθ, θη. 6, 2, 
ἐρρωμενέστερος, ΤΟ ΒΙΙΟΙ, Πα 7. 

Μ. 2, 3. ἐρρωμένως, βουίτου, 5176 
ΤΘΙΏΙΒΒΙΟΠΘ, 8η. 4, 5. 

ἐρύθημα, πΠ ΘΟ, γεη. 5; 18. 
ἔρυμα, οαϑίθ]Π 1), Ν᾽ οοΐ. 4, 44. 
ἐσθέομαι, νοϑίϊον, ΔΑ. 1, 1ο. 
ἔστε. ἀοπεο: ἔστε κατακάνεῖν, ΟΠΘ66 

Ἰηἰογ δου, ΑΥΤ. 25» 2: 21, 5.- ἔστ᾽ 
ἂν, ἀοπθο, [2 11. 8; Ὁ: 15: ὕ. 
αυδτηαᾶῖϊα, ἴ,. 5», 3. ἔστ᾽ ἄν περ, ὰ. 
11,0. 

ἑστία, ἴοσυϑ, ἴ,. 9, 5 
ἔσχατα τῆς Ἑλλάδος, ΘΧΊΓΘΙΩΪ ατδο- 

οἴδθ ἤπθ5, ν δοῖ. 1,6. εἰς τὰ ἔσχατα 
σοφὸς, Ῥγα θη δϑίπηαβ, ΤΣ ς 

ἔτειος, ἸΏ1115 ΘΏΏ1, ΘΩ. 5, 14, τύ. 
ἑτερόγναθος, 4] Θδύ ΟΥΒ ΟΠ ΠΊΔΟΙΒ, 

ΘΟ ὨΪΒῚ ἴῃ ἀπάτῃ Πού αν Ἰαΐυι5, Εἰ. 
1,0; 3.95 8πποί. 6,9. 

ἑτεροκλινὴς. ΘΧ αἰΐοτα Ῥδγίθ ἀ60]1ν15. 
ψεη. 2, ὃ. 

ΙΝΘΕΧ ΟΒΑΒΟΤΙΝ 

ἑτερομήκης, Δ]ίεγα ρᾶτία ἸΟΏΡΊΟΥ, πέδη, 
1 7 ΕἼ. 

ἔτι δὲ πρὸς τούτοις, ῥτδοίογθα, Δ. 2, 
15. 

ἑτοιμάζειν, ῬΆΓΆΓΘ, ἴ,. 2, 7. 
ἕτοιμος. ἐξ ἑτοίμου χρῆσθαι, ῬΑΥΓΔΙΙΒ 

αι], Μ. 1, το. 
εὐαίσθητος, αι] ἴας116 ϑϑμπί, Πῦ. 6, 9. 
εὐανάκλητος, αἱ ἴδ0116. ΠΟΙΠΙΏΔΙῚ γψ6] 

ΤΟ ΟΟΔΤΊ ροΐεβύ, θη. 7, 5 
εὐαπάλλακτος, 4Ὁ] ἰζοτατη νϑπαϊὶ ρο- 

οϑ΄, 5.8 ΄41ὁ 4115 ΠΠΡΘΥΑΙῚ ροίοϑύ, 
ἰδ Ω» τὸ 

εὐαρίθμητος, αἱ ἴδο116 ὨΠΠΠΘΙΔΙΙ Ρο- 
ἰεβῖ, Μ. », 5. 

εὐγονία, ῬΥΟοΓΘΑΙΟ 5 00115 ὈΟΠδ6, ἴ,. 
Τ Ὁ 

εὐδαιμονεῖν, [6]! ΘΟ τα 6586, ἴω. 1,1. Νεοΐ. 
ὅπ. 

εὐδαίμων, ὈδδῦτιΒ, Οτηππαπη γθεστη 60- 
Ρὶα δρυηάδῃβ, Α.2, το. πόλεις, Ν᾽ Θεΐ. 
Εἰ ΣΝ: 

εὐδιεινὸς, ἰΘρΙαπ15, νϑῃ. 5»9 
εὐδοκιμεῖν, ἸαἀΔΥ1, ὈΘΩΘ Δ εν {2 

τὸ. ἅτ ὅν τι 15. ΜΙ Ὁ 7. 
εὐδόκιμος, ΘΟΤΘΟΊΙΒ, 1,. 12,0. α] ῥτο- 

Ὀαύαν, Εν. 7, 11: ΤΙ, 12. 
εὐδοξότερον, Βοπουϊβοοπίίυδ, νι, 
᾿ πρὸς τῆς πόλεως, Μ. 1, 22; 

8, 7. 
εὔεδρος, συ] ᾿πβ]ἀδῦ δαιι88 ΕΥΤΩΙΓΘΥ οἵ 

ΘΟΠΊΙΏΟαθβ, 1. 1, 12. 
εὐεξαπάτητος, αἱ ἴαο!]6. ροΐίαϑί οδρὶ, 

Μ. Ἶ 18. 
εὐεξία, Ποητι5. σΟΥ̓ΡΟΙῚΒ πϑὈϊ5, να]6- 
ἴα πα, [.. 1. ὁ: 5 5, ποὺ 
Ὗβῃ. 12, 5. 

εὐεπῆ φωνὴν ἱᾶσιν, , 6ῃ. 12, τό. οοηΐγ. 
αἰσχράν. 

εὐεργέτης, 4] 6 ΤΘΡΌΘ]1οα ὈΘΏΘ ΤΩ6- 
τι, νοΐ. 2,11. 

εὐήλατα πεδία, ολταρὶ δαπογθτη συ Βα] 
ἸΔοΠ6], ΑΥΤ. 2. 2. 

εὐθαρσῆ, τὰ, οοπί!. τὰ δεινὰ, Μ. 4, 
11. 

εὐθενεῖν, ῬγΟΒΡΟΙα αὶ ἔουτύππα : εὖθε- 
νοῦσα γῆ; ἴειτο, ἴδγ.1115, ααᾶθ ΠΟ 
νοσεῖ, ἃ. 2, 6. 

εὔθυμος, ΔΙΪΠΊΟΒΊΙΒ, Εἰ. 11, 12. 
εὔθυνα, σασθαι οΥΘ 515, 'π 48 ἀ8 τὰ- 

ὉἸ0Π6 τηδρὶϑίγαίτβ σοϑί] αἸβοθρύαίιτ, 
ὧν 

εὐθυπλζεῳ τϑοΐο οὐγϑιι ΠδνΙρΆΓΘ, ΑΙΓ. 
δ. Ὧν 

εὐθὺς, βίδίϊπι, Θχίθιρίο, ροϑβύ ἐπειδὰν 
τάχιστα, Ι,. 2,1. εὐθὺς παραχρῆμα, 
51Π6 116. τχο δ, ἰ,. 8, 4. 

εὐίατος, 58:801118, αὶ 46118 Βα Πα ίΥ, 
ΠΡ ΠΣ: 



ΙΝΡΕΧ ΟΒΑΚΟΟΝ. 

εὐκάρδιος, ΔὨϊΙηΟΒ115, ἰὐ. 6, 24. 
εὐκλεέστατα, ΠοποτΙϊπορηζδϑιηθ, Μ. 

1,1. εὐκλεέστεροι, ΠΟΌΙ]ΠΙΟΥ65, δ᾽ εεΐ. 
6, τ. εὔκλεια, οἱοτνια, ἴ,.. 9,2. Μ. 
ἘΠ πο. νὴ. 1. Τά. 

εὐκράτως ἔχειν, ᾿δΙαρΟΥΔίΠΠ 6556, ΑΥΤ. 
20. 

εὐκρινὴς, αἸδυποίαβ, Μ. 3,2. 
εὔλυτος, αἱ [Δ0116 501ν1 ροΐθϑί, ὕἴβῃ. 
6 τὸ: 

εὐμαρῶς, ἴδο1]6, ΑΥ̓Τ. 17, 2. 
εὐμεγέθης, Ἰτιϑίδθ τηδρηϊ πα] η15, Εὖ. 1, 

ἘΠῚ ΤΟ, Ὁ. 
εὐμενὴς. θΘΠονοΙυ5, Μ. 4. 7. 
εὐμήκης, ῬΙΤΟΪΙΧτιΒ, τρίχες, Εἰ. 5. 6. 
εὐνάζεσθαι, οὐὍδΥ6, Νἴξη. 9, 4; 12; 2. 

εὐνάζειν, ἴῃ ΟΥὉ1]1 οΟἸ]οσᾶγθ, νη. 

» 95:8’ ΑΥ γᾷ ᾽ 

εὐναῖος λαγὼς, “6. 5,9. ἴχνη; 2, ὃ. 
εὐνάσιμα, ἰοεα Ἰάοπθα ΟΕ0}}1, δβη. 

8: 4. 
εὐνὴ-. Οἰ0116, θη. 5, 9; 6, τό; το, 

Ὑ73. 155 10; 7.0. 
εὐνομία, 5ἰαίιι5 ΤΕΙΡ. Ὀοπτιβ, Α.1,0. 
εὐνομουμένη πόλις, οἰντίδ8. Ὀ6π6 (0ῃ- 

δι αΐα, Α. 1, ὃ. 
εὐπαγὴς, ἤγπηιι5, σοτηρϑοίτιβ, ἡ 6. 2, 8. 

σοηΐ. ὑγρομελὴς, ΑΙ. 25. 1. 
εὐπειθὴς, ΟὈΘαΙΘΏ5, ἴ,.. 2,1. θεῖ. 4, 

81. Μ' τ, 5. 24. εὔπειστος, Μ. 

.95 8! ΠῚ ΠΕ : 
εὐπερίσπαστος, τι] [8Δ6118 ΟἸΓΟΙΠΩΔΡῚ, 
{8 1 ροϊοβί, βη. 2, 8. 

εὐπετές ἐστιν ἀναβῆναι, ἈΒΟΘΉΒτι5 δϑύ 
[4.01}15, 1. 6, τό. εὐπετῶς, Εἰ. 6, 12. 

εὐπλατὴς, 58115 Ἰαῖι!5, ΝΘ. 10, 2. 
εὔπνους, ἴδο1]8 ΒΡΙΤΔΠ 5, Εν. 1, 10. 
εὐποδία, ρταροβίδῃία ραϑάϊιπι, Εν. 1, 2. 
εὐπόλεμος, ὈΘ]]Π]ΟΟΒ5, αρίτι8 Ὀ6]1ο, νοοῖ. 

45 51- 
εὐπορεῖν τροφῆς, Δα ΠᾶδΓ6. ΠΘΟΘΒΒΑΥΙ5 

80} νἱνᾶπη, νδοῦ-: ὅς τ. {1 11, 2. 
εὔπορος, αἰνε8, χρήμασιν, Νεεῖ. 4, 51. 

[4.61115, 51ῖη6 αἰπου]ίαΐθ, σοπίγ. χα- 
λεπὸς, ἴ.. 11, 8, 4] [Δ 6116 {γδ ΠΒΙΓΌΥ, 

Μ. 4:4. 
εὔπους, ῬΕαΙθ5 ν8]6η5, 1, 1, 32, 17. 
θη. 5;2: 4. 6. 

εὐπρεπὴς, οΥτηοϑαιδ. ρα] ΟΠ ον, δοί. τ, 4; 
ἀπ τι 

εὕρημα, Ἰπνοηΐαγη, ΘΠ. 1,1; 2, 7. 
εὔρινες, ϑαᾶσ(οβ, ὕβῃ. 4. 6. 
εὑρίσκειν, Ἰυαούατη ἴδοονθ, ες. 4, 20. 

5664. ΘΟΠΗΟΘΘΓΘ, ρϑΓΘΘ ἀθ ἸΠΟ7Ὸ, 
Ψεεῖ. 4; 25. 40. ἐργασίαν, ἸΏ ΘΏΪΓΘ 
ααδοϑίσπη, νοῦ. 4, 20. 

εὐρύνειν, αἀϊάποογα, ᾿. 1. ΤΟ. 

εὐρύστομος, ἸΔΥρᾺ5, ΟΟΠΓ, σύμπυκνος, 
ἄδηβιιβ, Εὺ. 1ο, 1ο. 

φῶ 

εὔρωστος, το αδίτι5, ἴ,. Ρ, 8. Ε.1ΤΙ,1. 
εὔσαρκος, ὈΙΘΗΙ ΘΠΟΥΡΟΙΙΒ, ἴ,.. 5, 8. Ε΄. 

1, 12. ΠΟΙ Β[ΠἸΡΌΒᾺΒ, ΠΟῚ ΓΠ8Ο]]6η- 
{π|: 1 τ. τῇ. 

εὐσέβεια, ὈΙΘία5, ΤΟ ΟΥ̓ η 18. α86 ΡΓ86- 
βίαν 6115, ΝΘ. 1, 15. 

εὐσταλὴς. 5815 Ῥαγδῖτι5 οἱ ἰηϑίγαοίαϑ8, 
Ἤ Σ ὃΣ 

εὔστομος, οΟΥ6 Ιοῃθο0, Υ6Ηῃ. 4; 2. 
εὔστοχος.« Υθοίτ15, Β1ΠπΠ6 ΔΌΘΥΓΔΙΊΟΠΘ ἃ 

τηθῖϑ, [. 12, 14. 
εὐσχήμων, ἴοττηα ΘἸοσϑηὉ! Ρῥγαθα 8, 

ΠῚ τὶ Υ7} 11. 12: 
εὔτακτος, ΟΥΙΠῚΒ5 δύ] ο5 15, τη ϑϑίτιβ, 

βοῦ. 4, 51. 6 τη1ῖ6, αϊ αἸοΐο 81.- 
ἀἸθη5. εβϑῦ ἀποὶ, σομίγ. ἀτακτῶν, Μ. 
1, 24. εὐτακτοτέρως, Μ. 2,7. εὐ- 
ταξία, 1.. ὃ, τ. 

εὔτεκνος, 8 ὈοΠδΙη ΒΌΌΟ]ΘΙη ῬΔΥΊΘη- 
ἄστη Ἰάομπρϑα, ἷ,. 1, 8. 

εὐτελὴς ἄσκησις, ἴδ 61}18 ἜχοτοΙϊδί!ο, Μ. 
τ. ΤΩν 

εὐτρεπῆ, ΘΟτητηοα6, Ἐ. 7, 1. 
εὔτροχος, αἰ ἴδοι]θ. τηονθίαν, δ βη. 

2. 5 
εὐτυχεῖν πρὸς τοὺς πολεμίους, ΥγΈΠ 

θθπθ βρθγοσθ δάνθβιιβ Πποϑίεβ, ὅἴβῃ. 
12. τὸ 

εὔφορος, 411 ἴΔο116 σοβίδι! ροίαϑβί, ΚΕ, 
8... Ἐ5: Ἐ2Ὲ 

εὐφραίνειν, ΟὈΪϊθοΐατο, Μ΄. 8, το. Εἰ, 
3,.1. εὐφραίνεσθαι, Ἰαθίδγϊ, ΘΟΠΙΥ. 
ἀλγεῖν, ἴ,. 2, το. 

εὐφροσύνη, Ἰαοίϊι1α, οοπίτ. λύπη, ,. 

7». 
εὐφυὴς, ὈΟΠ86 1Π610118, ὈΘ 6 ΘΟΠΊΡΔΓΙΑ- 

11|8. παίπα, 1.1. 4, 5: 
εὐχερέστερον ἔχειν πρὸς πᾶν βρῶμα, 

ΦΌΟΥΙΒ οἷθο σοπίθηϊιπι 6586, [. 
25 ΠΣ 

εὔχιλος, αὶ ραθαϊαχῃ [80116 θη 0, ΕἸ. 
ΤΠ Π2Σ 

εὐχρόαστοι, Ἐϊ. τ, 17 δηπού. 
εὔχροος, απ εϑῦὺ ΠΟΠῚ ΟΟΙΟΥΒ, ἴ,. 

. Ὁ» 8; ἰδ: ι δ 
εὐψυχία, ΔΗΪΠῚ τηδρπϊίπαο, ΝΘη. ΤΟ, 

21. εὐψύχως, Μ. 8, 21. 
εὐώνυμος, 4] δῦ 1ῃ σΟΥΏτι 51η]5γῸ, [. 

ἘΠῚ Ὸ, 
εὐωχεῖσθαι, ΘΡα]Δ1], Α. 2. 9. ἵππος 

εὐωχούμενος, Μ. ὃ, 4. 
εὐωχία, Δα πα αμί]α του, αἴι886 στι- 

Ἰάτὴ ᾿τηρ]θηΐ, Α. 2, 7. 
ἐφαιρεῖσθαι, εἰἸοροτο, Μ. 2, 4. 
ἐφευρίσκειν, ἸΒΌΡΕΥ τοάάογο, δ θοῦ, 4, 

40. 
ἐφήκειν, ῬοΥΠοΥΘ, [,. 12, "5. 
ἐφιέναι, Ἰτητηϊϊίετα δάνογβιιβ, Μ. 4, 17. 

ΑΥΤ. 21,1; 25» ἴ- σΟΏΘΘΟΘΓΘ Ἰαρθ, 

ὝΟΟΩΣ 
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Π. 2. 73 5»4: 1,2. ἐφίεσθαι τοὺς 
κύνας, δα τη], Ἀττ' 20. 4. 

ἐφίππιον, ου͵πι5 Ρ815 ἔποχον, Εἰ. 7. 5: 
12, ὃ δῃποῖ. Μ. 8, 4. σαὶ ΓαρῚ- 
ΘΠ. Ογτὶ Ξρσσην πῖλον ἀπορρυ- 
έντα ταθπιοταὺ Ρ]αίδγομιιβ Ατίαχ. 
ς. τι. ὕὕπαθ δγριιᾶβ βρῃ]ρρίυτα 
ὭΟΏ ἰδ Δ]]Πσδίιπι, αδπὶ ᾿ἰτηρο- 
Β1|{πΠῚ 6460 ἔπ|1586. 
πα ῬΙΔΘΗΘΟΓΘ, ἴω..2. τον ν 6π. 5: 7: 

ἐφέστηκα, ἰπδ]δβίο, Εἰ. 4,3. ἐφί- 
ΡΣ γϑβιβίθγθ, σοῃβιβίοσθ, αὖ 1Π 
ἍἌΠΑ: ΤΠ: - 

ἐφορᾶν, ΠΟΠΒΡΊΟΕΓΘ, ἡ η. 7, 7. ἐπιδεῖν, 
ΨΊάΘΥΘ, βρθοΐαγθ, δ βοΐ, ό, τ. 

ἐφορεία, τηδσ᾽δίγαίτιΒ ΘΡΠουούατη, [.. 

ἐφορικοὶ δίφροι, 56116 ΘΡ᾿ΠΟΥΌΓΌΠῚ, [᾿. 
ἘΓ ὦ, 

ἐφορμεῖν, ΔΡΡΕΙ]ΘΓΘ, Α. 2, 12. 
ἔφοροι, ΘΡΠΟΥΪ, [,. ρᾶββῖτη. [9)11, ααϊ 

Ῥιδοϑαηΐ τοῦθ Πυμηδηΐϊβ, ΑΤΥ. 
θχθς, τς 

Σ ’, » ᾽΄ . . 

ἐφύω. ἐφυσμένος, ᾿ἱταιῦτθ τηϑα!ατ18, 
ΝΠ ὍΣ 

ἔχειν. τὰς τέχνας, ΟΡΙΠΟΘΙΏ 6558, ΟΡ]- 
Ποῖα ἰγδοΐατθ, ἴ,. 1, 2. αἸνιίθτη 6856, 
ΟΟΠΙΓ. πενέστερον γίγνεσθαι, Ἀ. 1, 
13. ΤΩΟΙΔΙῚ ἴῃ 8]16πὸ ἸοσΟ, ὕἴ6η. 5; 
12. ἔχειν νέαν, Ἰῃ τηϑίτ ΠΟ Π10 Ὠδ- 
ῬΕΓΘ Ρθ ]]διη, ἴ,. 1, 7; 8. ἔχειν πρός 
τινα, ᾿Θπάογα δάνθγβιιβ 8] 6ΠῚ, 80- 
ΘΎΘΟΙΘΠαΙ οαπι8α, δ ΘΏ. 1Ο, 11. ἔχειν 
τὼ χεῖρε ἐντὸς τοῦ ἱματίου, τῆϑητι8 
Ἰηΐγα Ρ81111πῈ ΘΟΠ ΠΟΘΙ, [.. 2, 5. 
ἔχειν τὰς δίκας, 15 αΙσοτα, πα ]οῖα 
ΘΧΘΓΘΘΓΘ, Α. 1, τό. ἔχειν πλέον, 
ΤΩΘΙΙΟΥΒ 6556 ΘΟΠΟΙΠΟΗΪΒ, Α. 1, 2; 
2, 18. ἔχειν ἐμπείρως, ἀπείρως Ρ6- 
ΤἸαΤη, ᾿πηρουϊαμη 6556, Μ. 4, 6. 
ἑστήξεται ἔχων περὶ αὑτὸν, ὕἴεη. 
1Ο, 9. ἔχεσθαί τινος, ΔΙΠΔΘΥΘΥΘ, Π. 
7: ΤΣ ΝΠ τῆς ὕλης: {ἘΠῚ ΟΡ 
ΤΩΔΉΤΙ [ΒΘ ΠΘΓΘ ἔλα ΊΘΘτη, Ὗ Θη. 1Ο, 12. 
τοῦ προβολίου, να πα] τη ̓ θηδοΙοΥ 
ἴθῃεγθ, γεη. 1Ο, 1Ι. 

ἐχῖνος, Θοῃϊπαβ : ὕγεπὶ ραῦβ, φίιαθ 
αϑβρογλέαξὶ οὐ αοιηνῖη δοἠήμογιηιν 65 
διην5, Εἰ. το, 6. 

ἐχυρὸς, τηπϊτ18, οΟἸδιιδιι5, Εἰ. 4, 2 
ἕως ἂν, ἀοποα. Κ᾽. 7. 8. 6ῃ. το, 22- 

ἄστη, φαδηηάπι, Α. 2, τ14- Ε.. 5, 8; 
8, 12. ἕωσπερ, ἷ,. 22, 5. 

ζεύγη, Ἰυταοπίοταση ᾿ὰρ8, δ᾽ ϑεΐ. 4, 5. 
ζηλοῦν, ΘΘΙΩΌΪΑΙΊ, ἸΠ108171, ΘΠ. 12, 

1Ο. 
ζημία, ταυϊ]ία, Ῥοοπᾶ ρβοιπΙαιῖα, δ᾽ θοῦ. 

4: 21. ζημίαν λογίζεσθαι, ἴῃ ἀδΙηη0 
ῬΟΠΕΘΙΌ, δεα. 4; 5. 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟΤΝ. 

ζημιοῦν, ταυ]ίατο, ἴ,, 4, 6; 8, 4. 
ζητεῖν, βίλαοτγο, Α. 2, 18. 
ζητήσιμα, Ἰπάασδαηᾶα, Υ6η. 6, 6. 
ἧ;, αυοτποᾶο, απἃ ταϊοῃθ,. ἸΣ 0.:.2: 

16: 1": 12. τ ΜΙ ΣΤ ἢ δυνατὸν, 
αυδηύπτη Ροΐεϑῦ, Μ. 3, 1. ἣ ἀνυ-" 
στὸν μετριώτατος, αὐδηΐαπη ΠΘΙῚ 
Ῥοΐεβϑῦ ῬΙΟΙΒβι τη 15, 2. 1, 2. ἧπερ, 
οϑάθιη νῖᾶ, 18, Μ. 3, 4. ἧπερ 
--- ταύτῃ καὶ, αἴ ---ἰία, Νεοῖ. 4, 
40. 

ἢ τέτταρας ἢ πέντε. Μ. 8, 25. 
ἡβᾶν, ΔΔΟ]ΘΒοθηΐθπι 6558, 1.. 2, 2. ἡβη- 

τικὴ ἡλικία, ἴ,. 4. 7; ΤΊ, 2. 
ἡγεῖσθαί τινι, ῬΥάΘ6586, Μ. 1,21. τινὶ; 

ῬΥΔΘΙΓΘ, Μ. 2, 11. ΘΧΘΙΌΙΓΙΙ ργᾶθ- 
6586, ἴ,.. 15» 2. τινὸς, ῬΙΆΘΘΒΒ6, 
Μ. τ, 25. ῬΥΔΘΙΓΘ, ΔΡΊΠΘΏ. ἀΟΘΓΘ, 
Μετ, 20. Μνωπτι, τὰς εἰ τ ΟΡ ΕΣ 
τηδρ᾽ϑίγαίατη ΘΌΓΘΙΘ, ἰ,. 14, 5. τὸ 
ἡγούμενον τοῦ τομέως, Μ. 2, 2. 

ἡγεμονεύειν τινὸς, ἀ66ΠῚ 6586, δ᾽ οί. 

πο εὐ ΘΝ ; 
ἡγεμονία, ῬΥϊποΙραῖαβ ατϑθοῖδθ, νοΐ. 

5, Β. τοῦ ναυτικοῦ, ἀοτηϊηϊατη τηᾶ- 
Τὶ5, 10. 

ἡδίστη πόλις ἐμπορεύεσθαι, ταὐὸ8 δὰ 
τη Οὔ] Ορρουίπηϊβϑιπὰ εἴ 
τηθγοδίουι 5. ̓ πουπαϊββίτηα, ν᾽ θοῦ. 
3.1. 

ἡδύοινοι, ΑὈυπἀδηΐεθβ σῖπο βυδνὶ, δ θοῦ, 

0 ΣΡ 
ἡδυπάθεια, νο]αρίδ8, βίπαταπη ρετοῖ- 

ῬΙΘΠαῚ αυϊσααϊα 5ΘηΒ: 05 εϑί ογᾶ- 
{ητῖν, δ 7 ἢ 

ἥκειν, αθ δἀνθηΐα ποβέαμῃ, Μ. 4, 8. 
ἥκοντος τούτου, ΝΗ. 8, 7. 

ἡλικία, νιρον δείαῦ!β: ἐφ᾽ Ἔλτς στα 
οὐδύ δϑίαϑβ ἱπΐθρυδ, ΑΥΤ. 5,9 1. 

ἥλικες, Ἀ66118165, ἴ,. 5, 5. 
ἧλος, Οἴαναβ, ,βη. 9; 12. 
ἡμέρα προϊοῦσα, (168 ΡῬτοσβάβθηῃβ, 4] 

γΘΡΡῚ [ΘΠ ρΡ 5 ΤΟΙ ΙΔ τη γΘ 58, 
ὙΞΠΩ, Ρ, 2} 

ἥμερος, ϑ5αΐἴϊντιβ, ἀοπηθϑίςαθ, ἀ6 ἴππο- 
ἘΠΌ06.5, σοηΐΓ. ἄγριος, 511 6 5{118, ΠΟῚ 
ου]ύαβ5, βη. 5; 5- 

ἡμιμναῖον, αἸταϊαϊτπη τηϊηδθ, Υ᾽ Θαῦ, 4, 
ΤΕΣ 

ἡμιόλιος, 5656 18 ]{6 1, Θη. 1Ο, 2. 
ἡμίονος, τη1π|8, Εἰ. 5, 6. 
ἥμισυς, αἸπη! 15, οοῦ. 45 21: 
ἦν τε---ἤν τε, βῖγϑ--βῖνε, Ε. 12,6. Μ. 

5» ὁ. ἣν μὴ, 51 νΕῦρὺ. Νῖτ, 
11. : 

ἡνίαι, Βα θΘΠ86, Εἰ. 6, 7 5844. ἄγειν τῆς 
ἡνίας τὸν ἵππον, Π. 6: 0: 

ἡνιοχεῖν, ὨΔΌΘΠΔΒ ἴθποσα οὖ τΌρΈΓ, ΕΠ. 
7, τὸ: 
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ἤπειρος, ἴΘΥΓα ΟΟΠΌΠΠΘΗΒ, Δ. 2, 2, 12. 
ἐν χθοι. ᾿: 7. μίυτ. θη. ΕΚ, 24. 

ἠρεμαίως, Ἰεπίθ, Τὺ. Ὁ. δ, 9. 
ἠρεμεῖν, .ΊΘΒΟΟΓΘ, ΟΟΠΙΓ. προχωρεῖν, 

ῬΙΌΘΘΘοΙΟ, Εἰ. 7, 8. Ε{ 10. 9. 2. 5»9. 
ἠρεμίζειν, βῖπ6 τηοῦι 6556, 566616, γἹ- 

ΤΔΤῚ ΔΡ6Ὶ6 Βθαθηζδιδιη, ἴ,. 1, 2. 
ΘΟΠίγ, ὁρμᾶν, Εἰ. 7, τ8. 

ἡσυχαῖαι ἐλάσεις, Θαυϊ αἰο 65. ΓΘΙηΪ5- 
ΒΙΟΤΈ5, Β6αἀδίιογοβ, Εἰ. ο, 6. 

ἡσυχῇ τείνειν, σοπίτ. σφόδρα, εη. 
2, 8. ἔχειν τὴν οὐρὰν, ΝΕ. 2, 4. 
1.. 4. ἀτρέμα, Ἰτηπηούδπη ἔξηθτα οδι- 
ἄδτη. 

ἡσυχίαν ἄγειν, 

: "558; : : τς 
ἦτρον, ὙΘΗΪΘΙ 1Π1118, ἸΠΊΘΥ ὉΠ 1]Π]ΟΌΤΩ 

δ ραθοτα, Εἰ. 12, 4. 
ἥττων τῶν πόνων, αἱ ΙΔ ΌΟΓ65. ΠΟ ρο- 

ἰεϑδύ ρεγίεσσε, Μ. 1, 2. οὐδενὸς ἧτ- 
τον, ὩΪΉ110 ΤῊ Πτι8. ΠΟῊ ΓΏΪΠτι5, ᾽ ϑοῦ. 
ΤΠ 1: 

ἩΗφαίστεια, Ν᾽ Ὁ]ΟΔ 8118, 5δογα Ν᾽ α]οΔη], 
Ἄ 5.14. 

θᾶκος, 566116, 56118, [,. 9. 5. 
θάλαμος, οὐδ᾽ου]η βροηβθθ, ἴ,. 

3.06 
θαλαττοκράτορες, ΤηΔΥ1]5 ἀοτΙηϊηὶ, Α. 2, 

Σ. πΆ-: 
θάλλειν, ἤογογθ, νΊσθῦθ, σοπίγ. γηρά- 

σκειν, Νεοῖ. 1, 4. 
θαμινὰ, οΥΘΌτοΟ, Εἰ. το, 7. δ6η. 2, 7. 
Θαργήλια, ἀ165 ἔε50], χὰ] ΑἸ 6Π15 (616- 

ὈΥΔθαΠΐαΣ ἴπ ΠΟΠΟΙΘΙ ΑΡΟΙΠΠ]Π15 οἵ 
ΠΔη86, Α. 3, 4. 

θαυμάζειν, ταἰϊτατὶ, 1,. 1,1. Μ. ο, 8. 
τινὰ, Δ]1ΟυἾ 5 νἰγδπίο πη εὐ ργααθη- 
ΦΙΔΤῚ ΠΊΘΟΎΘΤΏ ΟΟΘΏΟΒΟΘΓΙΘ, [,. 1, 2. 
θαυμάζεσθαι ἀπό τινος ἀξιῶ, 6Χ 8]1- 
418 Υ6 τη] αι8 6 1Ὸ Ἰδπάδτη, δ θοΐ. 4, 
Τῷ. 

θέα, Ξροοίδου]τΠη, Τ65 486 ϑρθοίδ[αγ, 

εν )χύ- 5;11- ΑἸΓ. 21,2. αἰσχρὰ, 
ἙΘΌΥΤΩΙΒ ΒΡρθοῖθβ, Εἰ, 7, 2. 

θεᾶσθαι, βρεοΐατο, Εἰ. το, 17. 
θεατὴς, βρεοίαίοτ, Μ. 2, 2, 5. 
θέατρον, Μ. 2, ἢ: 3; Ἴ. 
θεῖν, ΟΌΤΥΤΘΙΡΕ, Οσατη 8δ6οα8., 6. 4,6; 

8» 17: δρόμον, 5, 14. περὶ ψυχῆς, 
τ. ἃ. 

θεμέλιον, ᾿απαδτηθηΐαση, 8515, Εἰ. 
ὙΠ νας 

θεοὶ πατρῷοι καὶ μητρῷοι, ρΡδηϑίεξ, 
Έη. τ τῷ. δώδεκα, Μ.- 25, 2. 

θεοφιλὴς, ἄθο σταίι8, ἴ.. 4, 5. 
θεραπεία, συταῖϊο, 58 810, Εἰ. 4,2. ΟΓ8 
ΘΔ, ΝΘ. 7; 2. 

θεραπεύειν τοὺς θεοὺς, οοΟἸετα αε6ο5, Μ. 
ΠἘ: 0. Ὁ: Βαπᾶχδ, ἡ. Ὁ, 2. τιψὰ; 

ῬδΟΘΠ] ΒΕ6ΙΎΆτῸ, δ᾽ βοΐ. 

φῦ 

ΘΌΤΘΤΩ ΘΘΙΈΤΘ, νοῦ. 4, 42. τοὺς με- 
τοίκους, Ν᾽ εεΐ. 4, 40. 

θερινὸς, δοδίϊντι, εη. 6, 26; 9, 20Ο. 
θερμὸν, τὸ, ΘΧΠΔΙΔίΙΟΠ65, 6. 5, 1) 

4; δ’ 
θέσις νόμων, Ἰεσατη ἸΔἴ]ο, Α. 2, 2. 
θηρᾶν, γΘΏΔΤΙ, ἀα ΠοΟΒΟΙΌτι5 ἸΠ ΘΓΟΙΡΊΘΗ - 

415, Μ. 4, 17. 46 νϑῃδηίθιβ, θη. 
11,2. θηρᾶσθαί τινα, α]ϊου)]5 θ6Π6- 
γο]οΠ 18Ππ| οαρίδθ, ἡ 6. 12,50 

θηρατικὸν, γΘΠδίοτΙ5 Θϑί, ὕϑη. 6, 8. 
θηρεύειν, σα ρίδαγο, Εἰ. ΤΟ, 9. 
θηρευτικὸς, νοῃηδίϊοιι5, [.. 6, 23. 
θηρίον, ἴοτα, 46 ἸΒροτβ, δ επ. 5, 6, 27. 
θηριώδης, ἴοτιπιι5, ΝΗ. 4; 7. 
θησαυρὸς, ΔΘΥΔΥΊΤΩ, ΑΥΤ. 22,1. 
θορυβώδης, μηδὲν θορυβῶδες προσφέ- 

ρειν, ἩᾺ]]Ατη {ΠΠἸΟΤῚΒ Οϑ 1158 ΠῚ ΔΗΈΓΥΘ, 
1 0; εἰ: 

θρασέως εἰπεῖν, σοπ  ἀΘηἴοΥ' αἸΘΕΓΘ, 51Π6 
τηθίτπι ΘΥΥΆΠ6Ι, [,. 14,1. 

θραύειν, ἴΕΥΕΥ 6, Θσοτητη πο Γθ, ὕδη. ,1. 
θυμοειδὴς, ἴετοχ, ΔηϊΠηοΒιι5, Εἰ. τ, 8; 

9; 1. 5666. : 
θυμὸς, ῬτοΟρΘΠΒ1ο δα ᾿γϑϑοθη πη, 668], 

ἘΣ Ὁ; 2. ἄρτι νοπ. 10; 1η.- (ΔΠΙΒ, 
Ψεη:- 4. 4: 

θυμοῦσθαι, ττᾶ56], Εἰ. 1, Το. 
θύομαι, 58 οτγα ἴδοϊο, ἴ.. 12, 23. 
θυόμενα, τὰ, ΟΑΥΠ65 ΥἹΟΠΓΊΔΙΊΓΩ, ἴ;. 

15» 8: 
θυσία, 58 ον! Ποία τη, ἴ,. 12,4. Δ. 2, 9. 
θωπεία, Ὀ]ΔΠαΊΙ186, Ἐὶ. 25, 12. 
θωπεύειν, ὈΪαπαΘ οὐ Ὀδπῖστιθ ἰγϑοίδιο, 

ἘΠ το; τῷ. νβη: ὕ, 21- 
ἰατροὶ, τηϑα]οΐ, ἴῃ οχογοῖία 1,δοθᾶ., [.. 

τ Ξν 7: ὙΨῈΣ : 
ἰδίᾳ, ῬΕΙ͂ 56, Ὀυϊνϑῦτη, ΠΟ ΡΌΘ]ΙΟΘ: 

ἰδίᾳ ἕκαστος παιδαγωγοὺς δούλους 
ἐφίστησι, ῬῈῚ 86 5115 αυϊδηπθ 1106- 
Υβ Ῥυδθῆοιῦ τηδρβίγοβ ΒΕΡΥΟΒ, [.. 
2: ὩΣ 

ἰδιώτης, Ῥτϊναίιβ, σοηίτ. ἄρχων, ἴ,. 
16,2. νοι 4: 52: ἐδ ΔΙ: "2: 
Ἰτηρουιιιβ, τῶν πολεμικῶν, ΟΟΠΙΓ. 
ἀσκητὴς, Μ. 8, τ. ἰδιωτικὸς, ἴ.. 15; 8. 

ἱερεῖον, νἱοίίτηδ, Α. 2, 9. ΟΔΓΠΘΒ νἹΟΙ- 
ΤΆΤ τη, 10. 

ἱερὸν, [ΘΠ Ρ] τη, ἸΟΘ5 5806, Α. 3; 2. 
ἱερὸν ἐν Δελφοῖς, ἰϑτηρ! πη ΑΡ0]}11- 
Ὧ15 ΠεΙρΡΒΙοὶ, ν εοῦ, », 9. ἱερὰ, ἴθτη- 
ΡΙα, ἃ. 2,9. Μ. 2,2. β880γ, Μ. 9, 9. 
ψΙ ΟΠ ταδ 6, ἴω. ΤΏ; 5- 

ἱερὸς, 5806, ἄδο αεαϊοαίιβ, θη. 5» 
Ὁ: 

ἵεσθαι πρὸς ὄρθιον, ρεΐίεγα ἀὐγάπατῃ 1ο- 
σαπῃ, Κ᾿. 8, ὃ. 

ἵζεσθαι. ὅσον ἵζεσθαι τὸ ξύλον, Κ΄ Εῃ. 9, 
14. 
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ἱκανὸς μάχεσθαί τινι, 4πὶ ῬΔΥ 650 8]}16] 
δα ΡαρΠΑΠάτΙΠη, Μ. 7, 2. χρήμασιν 
ἱκανώτατοι, ἘΣ. 2,1. ψυχὴν, ρδϊδίο 
ΒΏΪΤηΟ, 6] τοοῖθ οὐ ουριβ Τοπη 
ἰγδοίδί, νβῃ. 2, 4. ἱκανοί εἶσι, 615 
δβϑύ ροϊββίδβ, ἴ,. ὃ, 4. 

ἴκτινος, τηϊν5, Μ΄. 4, τ8. 
ἴλη, σύθχ, οτάο, ϑρδγίαῃοσγασῃ, ἴ,. 2, 

τ Τς 
ἱμὰς, Ἰογαμῃ, Μ. 8, 4. δ,εη. 6, τ. οἱ 

ΔΙΠραΌ] σα π65 δαἀποσηίαν δα νϑδ- 
πη. Ηΐϊης {ονΐαβϑα ΑὙἰβίορ 868 
ν6βρ. 280: ὮὯὮ Κωμία, βραδύνεις : 
Μὰ τὸν Δί᾽, οὐ μέντοι πρὸ τοῦ γ 
ἀλλ᾽ ἦσθ᾽ ἱμὰς κύνειος. Ὁ᾽1 5818 
Ἱπαρίβ ϑ'οῃο]α : κύνειος, εὔζωνος καὶ 
ἰσχυρός. 

ἐνώδης, Πτοϑα5, νη. 4, 1. 
ἱππαγρέται, ἷ,. 4, 3. ὑταρὶυβ ἀα Ἐερ. 

140. Ρ. 94: “Ἵππεϊς εἰατη αἰοί!, 
αὖῦῷ ἀρὰ (ὑτεΐθηβθβ, οατη Πδθθαπΐ 
αὐ! ΠοΙηθῆ 80 6418. 60]]1- 
ΘΘηΠΙ18: δα 18. ΔΊ ἀρὰ [,866- 
αἀδθιηοηϊοβ οατοραπί, αΐ ἰεϑίδίιΓ 
δίταθο το, Ρ.481: Τῶν δ᾽ ἀρχείων 
τὰ μὲν καὶ τὰς διοικήσεις ἔ εχειν τὰς αὐὖ- 

τὰς (ἀρυα υἱτοβαπθ)καὶτὰς ἐπωνυμίας, 
ὥσπερ καὶ τὴν τῶν γερόντων καὶ τὴν 
τῶν ἱππέων, πλὴν ὅτι τοὺς ἐν Κρήτῃ 
ἱππέας καὶ ἵππους κεκτῆσθαι συμ- 
βέβηκεν" ἐξ οὗ “τεκμαίρονται πρεσ- 
βυτέραν εἶναι τῶν ἐν Κρήτῃ ἱππέων 
τὴν ἀρχήν" σώζειν γὰρ τὴν ἐτυμό- 
τητα τῆς προσηγορίας" τοὺς δὲ μὴ 
ἱπποτροφεῖν. ΒΟῊΝ. Θᾷδῖα οἱ 
Ἡ ἐβυοῆ5 605 ἃ ργϑοίθοξαγα ρταν]β 
ΔΥΓΛΘίΓδΘ ΤΩἸ]1ῦτιπὶ ἀοἤπιῦ. ΒΟΥ 
ΘΠ : Ἱππαγρέται ἀρχὴ ἐπὶ τῶν 
ἐπιλέκτων ὁπλιτῶν. γνδεξθοι! ὯὮϊ 
ΤΌΘΥΘ (ΓΘΟΘη 15. 1118. 4] 1ῃ οἰν!αίθ 
ΟΡ ΠΩ ΠαροὈθηΐαν οἵ (Ρ. 225) ἴῃ 
Ὀ6110 Ρευρβῖαϊ οουηϊ68 ΒΌ ρα ϑηΐ 16- 
Θ6ΠΏ, 446 δαα]65 ΑἸΕΊ, βιουΐ (ὑ6- 
Ἰθγθβ Βοιμα]απι οἰτουτηβία δδηΐ, 8π6- 
τοῦθ Ιοηγβιο. [ἃ ααοα ἀοοοί Τῃα- 
Ογά. 5, 72. Αααι ΒοΠηδΙ οτιιβ ἴῃ 
δηποῦ. δα Ἰοεῦτη Βεῖρ. [,μ86.: “1Τ|- 
τηᾶθῖι5. ἴπ (Δ]ΟΒΞΒΔΤΙΊΟ : Ἱππαγρέται"' 
τρεῖς οὗτοι ἐγένοντο ἄρχοντες ἐν 
Σπάρτῃ. Ἠεβυςμίαϑβ : ἹἽππαγρέτας, 
ἀρχὴ ἐπὶ τῶν ἐπιλέκτων ὁπλιτῶν. 
(ὐτπι ΤἼτηδθο νου θοΐθπιιθ σοηνθηϊΏ 
ῬΠΟΙΙ [μοχϊςοη. Ἐπαβιδμ 8 ῃ, Ρ. 
727; 22: Νεανίσκος καὶ νεανίας ὁ 
αὐτός. Λάκωνες δὲ τούτους ἱππεῖς 
ἐκάλουν, καὶ τοὺς προεστῶτας αὐτῶν 

ἱππαγρέτας. Χοπορποη ἢΕ]]οηϊο. 
3, 3, 8, πιδῖταῖ ΟἸμδαοηθιη βϑαϊϊο- 
Π15. ΘΙΟίΟΤ ΘΙ 410 πιοο σΟΠΊρΓ6- 

Βοηᾶθυϊηῦ ρου, εὖ 51Π1Ὰ] βιρηϊῆ- 
οαῇ 6Χ ὨΌΓΠΘΙΟ {Γθοθηςογ τη ΘᾺΠῚ 
ὭΟΘη ἴπϊθδβ6. Με εραίαν δὰ Απ|ο- 
ὨϊφαΓ τη 8]1α 1108 ΘΟ ΓΘ μη ἀθη608, 
αποτατη ΠΟμλΐηδ Βουρίβ, δοοδροσγδῖ. 
Μηοθαῦαν δυΐθιη σὺν ἄλλοις τῶν 
νεωτέρων. Αααϊῦ: ὑπηρετήκει δὲ 
καὶ ἄλλ᾽ ἤδη ὁ Κινάδων τοῖς ἐφόροις 
τοιαῦτα. στ ΟἸπϑαάθηῃ ααϑογογοῖ, 
τίνας ἄγοι μεθ᾽ αὑτοῦ τῶν νέων, ΘΌ ΠΟΥ 
Τ' ββροπηθγιπί: : Ἴθι καὶ τὸν πρεσβύτα- 
τον τῶν ἱππαγρετῶν κέλευέ σοι συμ- 
πέμψαι ἐξ ἣ ἑπτὰ, οἱ ἂν τύχωσι παρ- 
ὄντες. ἴ)ειηθ ΘΡ ΒΟΥ Βα που αηΐ 
ΑὉ]ΟΙΙ ΙΒ μοῖραν ἱππέων, 51 Γ65 ΤΟΤΊΘ 
ταδ]ου!θτι5 ΘΟΡ115 ᾿παϊσεγοῖ. Θαὶ ἔα- 
1556 νἹἀθηΐαῦ γε] δασϊ65. 1χὶ Οἱ- 
ὩΔαΟΉΘΙῚ ΠΟΙ ὙἹΟΘΕΙῚ 1558 6Χχ πυτηθ- 
ΤῸ {γθοΘὨΓΟΥΌΓΩ, ΑἸἸΟΠΙΘτΤα ᾿ρΡ886 Χθηο- 
ῬΏΟΩ 8. 5; 810 οὐ μέντοι τῶν ὁμοίων, 
δῷ ἴρ86 ΟἸπδάοῃ οὐ σΟΠν] οὐ 5 
Θχοιβδῦ νΘΥΓΌΙΒ 5. 11, μηδενὸς ἥττων 
εἶναι ἐν Λακεδαίμονι : φυϊῦτι5. ΒΙ5Ὼ1- 
Ποαΐ ᾿π]υτα ΘΧΟΙ ΒΤ 586. ἃ ὨὈΤΩΘΙῸ 
τῶν ὁμοίων. Ηοβ ὁμοίους Ατιδίοίϊε- 
165. ῬοΙπεῖΘ: ΕὉ ὃ. Οοτηραγδῦ ΟΠ 
ΡΙΘ06 1ῃ ἀοιποοταῦία: ὃ ἔστι γὰρ ὥσ- 
περ δῆμος ἤδη οἱ ὅμοιοι᾽ διὸ καὶ ἐν 
τούτοις ἐγγίνονται. δημαγωγοὶ πολ- 
λάκις. ΕἸττηδῦ σοη]δοςοταιη ἀ8 βίαῦα 
ΟἸπδάοῃ!θ Ἰοοῦβ Αὐιβίοίθ!β ΡΟ]. 
ἘΣ ἢ: ἢ ὕτων ἀνδρώδης τις. ὧν μὴ 
μετέχῃ τῶν τιμῶν, οἷον Κινάδων ὁ 
τὴν ἐπ᾿ ᾿Αγησιλάῳ συστήσας ἐπίθε- 
σιν ἐπὶ τοὺς Σπαρτιάτας. ΑΤοδγίαβ 
ΒΟ ΘΕΙ ΕἸ. .43)134: Καὶ ἐν τᾷ Λακε- 
δαίμονι" τοὶ μὲν γὰρ βασιλέες τᾶς μο- 
ναρχίας, τοὶ δὲ γέροντες τᾶς ἀριστο-- 
κρατίας, τοὶ δὲ ἔφοροι τᾶς ὀλιγαρχίας, 
ἱππαγρέται δὲ καὶ κόροι τᾶς δαμο- 
κρατίας" --τοῖς μὲν γὰρ βασιλεῦσιν 
οἱ ἔφοροι ἀντικάθηνται, τούτοις δὲ οἱ 
γέροντες, μέσοι δὲ οἱ κόροι καὶ ἵππα- 

γρέται" ἐφ᾽ ὃ γὰρ ἂν ῥέψωντι τοὶ 
πλεονεκτέοντες τῶν ἀρχόντων, οὗτοι 

τοῖς ἄλλοις ὑποτίθενται. ΘΟ ἸοσῸ5 
εχ Ατιβίοίθὶβ ᾿πόθτ δοοιριῦ. Κόροι 
ἸσΙῸΥ οὐ ἱππεῖς εὖ ἔφηβοι ἸάΘ6Π 
ν᾽ ἀθηΐθ 6556, αὖ οεαυϊ68 ΒΟΤΊΘΠΟΒ 
7υὐθηθ5 γοοϑδί ἀνὰ 2, 20, πη θηΐθ 
Ἐπ κΚοηϊο δα ΤῚπηδθαπ, 41 605- 
ἄθπὶ οὰπὶ ΒΙρραρτεῖ!8 ἔδοϊῦ παιδα- 
γρέτας, ἀΘ ΄αϊραβ ΗΘβυο 8 ἃ νΠῸ 
ἀοοΐο Θπηθηἰδίτιϑ : Παιδαγρέται, ἁ ἀρχή 
τις ἐπὶ ἱππέων... ϑεα α8 ε]5 νοοᾶ- 
ΡῈ} 5: σπ]Ποδοπο τετ]ο αἀπθιδαίατ. 
Οεγία πάθῃ, 4] ἱππαγρέται αἀἰσπη- 
{πτ, ἔσϊβθ8. ΟῚ νἹ ΘΗ ΙΓ, 5Β6α ἔοτ- 
ἴδξ56 τηϑρΊ᾽βίγαΐτιβ ΤῊ] ΠΟΥ, ὨΡΡᾶρτο- 
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115 δαϊαπούαθ. εὖ ΡΔΙΘΉ8. Ἡββγοπῖυϑ 
Βαθϑῦ βὔθπῚ Ἵππαρχος, ὁ τῶν νέων 
ἐπιμελητὴς παρὰ Λάκωσιν 6] νἱ- 
αἀοὕυγ τἄπη 6586, (] ρΓΟΡΙΙΟ [,86ο- 
ὨΪΟ 5 νοοαῦ.]ο αἸοοραίαν ἱππαγρέ- 
τας. (ὐοπίτα ἱππαρμοστὴς Χεμο- 
ῬΒοπί5 Π]]6Π1Ο. 4; 4; 1Ο, οἵ 4; 5; 
12, εβδύ ἄπχ δαυϊζιμη, αἱ] Τ6]14 15 
ὐσταθοὶβ ἵππαρχος αἸοΙ(π1. Αἰΐδτηθη 
Οἰϊαπι ἴῃ Ὁ6|10 “ῬΠαογα 85 4, 58, 
ΠΟΙΏΪηδὲ ἱππαγρέτην Εν 1η 
Ἰοοσυτα τηοσίαὶ πιρραρστείδθ βαῆδθο- 
ἴα. 

Ῥογίποῦ ἤπιος Ὡδγγαίῖο Ρ] ΠΡ ἢ] 
ΤΟΥΟΟΤΡῚ Ο. 25: Παιδάρητος οὐκ ἐγ- 
κριθεὶς εἰς τοὺς “Τριακοσίους, ἀπῇει 
μάλα φαιδρὸς, ὥσπερ χαίρων, ὅτι 
βελτίονας αὐτοῦ τριακοσίους ἡ πόλις 
ἔχει. ἴῃ Αρορδίμπορτῃ, [1,86οη. Ρ᾿. 
231 Β, δα τριακοσίους δααϊζατῃ 16- 
ΟΊΌΟΥ ΤηρΠΊγππὶ ΠΟΟ: ἥτις ἐν τῇ 
σόλει πρωτεύουσα τιμὴ τῇ τάξει ἦν. 
ἀδιπαᾶβ ΒΘΘΌΙ ΟΣ: ἀνακαλεσαμένων δ᾽ 
αὐτὸν τῶν ἐφόρων καὶ πυνθανομένων, 
διότι γελᾷ, εἶπε" διότι συγχαίρω τῇ 
πόλει τριακοσίους κρείττονάς μου 
πολίτας ἐχούση. ἴὅπαδ ραΐίεέ Ερῃο- 
ΤῸΒ Δ]|ΠΘσ ΘΠ 615 15. ὑΥΘΟΘΏ 15 Ξ'ρ6Γ- 
Δ 015 10 ΟΥ̓ΙΠΘπα Δα 1556 οὐ ῬΥ86- 
ἔα1586δ.Ὀ Ηοβ βοϑβϑάριῃ 1π06]Πσὰὰηΐ 
ὙἹ1 ἀοοί! ἀραα ΗἩετγοαούμπι 8, 124, 
ὉΌῚ ὐρατίδῃ! “ΓΠΘτηἸβίοοϊθη ροϑύ 
ῬΌΡΠδΙη ΘΑΙΔΙ] 18 1 ΠΟΠΟΙΙΗ͂ΘΘ 6χ- 
ἐερίαπι ἀεαπεουηῦ: προέπεμψαν ἀπι- 
ὄντα τριηκόσιοι Σπαρτιητέων λογάδες, 
οὗτοι οἵπερ ἱππέες καλέονται. 1)6- 
Ὠϊ]σὰ6 πος 1ἀθπὶ Δρτηθη ΠΥ ΘΗΤΙΠ 
ἐτεσθηίογαμα Οὐγαρῖυβ ραΐαῦ Τϑρθ τη 
ΘΡΑΓΔΠΟΥΙΙΣ ἴῃ Ὀ6110 ΒΕ1|ρ8856. 
᾿ΓΒογάΙ65 5, 72; πᾶτγαῦ ΑρΊάθτη 
ΒΟΙΌΓΩ, ἴῃ ΤΠΊΘ6ΙΟ 86 161 ΟΘΟ]]ΟσδΕιΠΠ, 
σατη ἰγθοθητβ δα 18. Θππὶ 5{1- 
Ραηίθτιβ, μοϑβίεβ ΟΡΡοΟΞΙΐο5 Ξ1ΌΙ νἹ- 
αἶδδ88 τῷ μέσῳ, ἧπερ ὁ βασιλεὺς ἢ Αγις 
ἦν, καὶ περὶ αὐτὸν οἱ τριακόσιοι ἵπ- 
πῆς καλούμενοι. (ὑπ Ορ᾿πίοηϊ ν]α6- 
ἴα ΟὈδίαγβ 1Ππ6,| φαοα Ὦϊ ἰγθοθηΠ 
δρυαὰ Χοπορμποπίοη ΘΠ] θηϊς. 4, 
3, 6, τορουιθηῦαῦ Θαυϊ65 {{π|588. 
ϑοηοοῖ Υ εἰβκισβ, 41 ἀθ ΟτδρῚὶ 
ΟΡΙπίομθ ἀπθιίαρθαΐ, οχ Ἰοοο Ηδθ- 
ΒΥΟΘΠΙ βαρ 811810 δύσις ΠῸΒ 
ἰγθοθηΐοβ ᾿ΌΥΘΉΘΒ ΟΠΠΠΘΒ [556 
ἐπιλέκτους ὁπλίτας. Νῖα Ηοτοαοίϊ 
Ἰοσιι5 ὃ, 124; ΘΔ ΠῚ ΟΡΙΠΙΟΠ6ΠΊ (ΥΔ ΟῚ 
ΠΟ ΘΙ]ΕΥΘ ΠΟΙ Ροΐδθβῖ, ΠΟ ΤΠ8ΟῚΒ 
ααϊάθπη απδη} Αἰΐου ΓΓΠΠΟΥ 1415 ΡΒ, 
72. Αααϊίαχῃ δηϊπὶ καλούμενοι ρο- 
Εἶτ15 νἹἀθῦι ΔΙ σΊΙΕΥΕ ΠΟΠΊΘΗ ἱππέων 

ΠΟΠΟΥῚ5 οϑιιϑα 1115 ἀδίαμη τα] {18 ΠῸ 
[ΔΘ Ῥθαθβίγομη ΠΟῸΠ ΘΧΟΙ 5586, 
566 Ῥδγΐθιη δου πὶ ΔΙ] 8100 ται] 
ΤΩ] 0186 6415 ΟΥΠδίδμη ΟὈ115886. Δα 
5: ΠΩ π αἸ ποι τΘρτιπι ΑὐρΑΥ ΓΔ ΠΟΥΊΙ ΠῚ 
ΟΠ ΘΙ ΠΙΒΟΡ 5 Θρδγίδπιβ ἴπ ἀρτηΐη 8 
δα Ογγατῃ αὐδαοίο Βαθαΐε δεϊδιη 
τριακοσίους τῶν ἐπιλέκτων ἰθ5ία Χο- 
ΠΟΡΠοηΐΘ ἴῃ Απδῦ. 3, 4, 453, 4] 
ἔαϊβθ6 νἹἀθηΐαν ΟἸΠΠ68 ρΘαΙζ685.᾽ἢ 

ἱππάζεσθαι, δατνηίαγο, Εἰ. 2,1; το, το. 
Μ. τ, 5. 46 ἀβουνβιοηῖθτιβ ΘΙ ΘΒ{11- 
εἰν Μ. 2.1: 5. 0: Πρ: δηπ0 [ὰ: τι, 
, ὃ; 1ο, 1,15. ἱππαζόμενος πῶλος, 
ΡΆ]]ὰ5 ουααϊταβ, ααἱ δααϊΐοτα ρδί]- 
Ὁπ| ΤΡ 5. Ὑ 

ἱππαρχεῖν, ὨΙΡΡΆΤΟΏΙ ΤΔΌΠΕΙΘ ἔΠΠΡΊ, 
ῬΓΆΘΘΞ56 1ΟἿΪ Θαυϊίαία!, Ε΄. τι, το. 

ἱππαρχία, Ῥγδοἔθοϊγδ, Θαπθβευβ, τηδ- 
ΘΊβίθα πὰ Θααϊΐαχη, α. 1,23; Μ. 2, 

18. 
ἱππαρχικὸν, Τα η118 εϑύ π]ΔΟΊΒ(71 ΘααΙ- 

ἔπτη: ΜῈ τ, τὸ τ 3. 
ἵππαρχος, δαυϊιατυΐ Ρτδεΐθοίι8, Τη8915- 

ἴετ' Θαπίξαμῃ, Μ. 2, 7. δέ Ἰηρτγίηιδ, 
Μ. 3,1. 586ᾳ4ᾳ. εὐδὲ ραγίο5. ἨμμοΥὶ5 
678. Θηαγγ απ έϊγ. “Ἵππαρχος, 861 
Ῥτγδϑίθοίιιβ δααϊίιΠΊ, ΤηδρΊΒΙΣ ΔΙΙΙΒ 
ἔα! ΑἰΠ6π15. ΒΗ ΑρῚ5. οἸθοΐτιβ, αἀθ 
40 ,δτροογδοη : Ἵππαρχος, ὃ 
τῶν ἱππέων ἄρχων. δύο δ᾽ ἦσαν 
οὗτοι, ὡς Δημοσθένης ἐν δ΄ Φιλιτ- 
πικῶν καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐν ᾿Αθηναίων 
πολιτείᾳ. Ῥτδοίοῃ ἄπο ΠΙΡΡΆΓΟΠΟΒ 
ἀδοοῖη ΡΠ ]ΔΓΟὮΙ, 6Χχ 5: Πρ Ὰ}15 {Ἰ10Ὲ- 
Ὀὰ5 ἀηὰ8, ΘΠ σοθαπύαγ. [6πιοβίπμο- 
π65 ῬΒΙΠρρΙοα 1. Ρ.47: Οὐκ ἐχει- 
ροτονεῖτε δὲ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν δέκα 
ταξιάρχους καὶ στρατηγοὺς καὶ φυ- 
λάρχους καὶ ἱππάρχους δύο; τί οὖν 
ποιοῦσι; πλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς, ὃν ἂν 
ἐκπέμψητε ἐπὶ τὸν πόλεμον, οἱ λοι- 
ποὶ τὰς πομπὰς πέμπουσιν ὑμῖν 
μετὰ τῶν ἱεροποιῶν. ὥσπερ γὰρ οὗ 

πλάττοντες τοὺς πηλίνους, εἷς τὴν 
ἀγορὰν χειροτονεῖτε τοὺς ταξιάρχους 
καὶ τοὺς φυλάρχους, οὐκ ἐπὶ τὸν πό- 
λεμον. οὐ “γὰρ ἐχρῆν ---ταξιάρχους 
παρ᾽ ὑμῶν, ἱππάρχους παρ' ὑμῶν ἄρ- 
χοντας οἰκείους εἶναι, ἵν᾿ ἣν ὡς ἀλη- 

θῶς τῆς πόλεως ἡ ἡ δύναμις: ἀλλ᾽ εἰς 
μὲν Λῆμνον τὸν παρ᾽ ὑμῶν ἵππαρχον 
δεῖ πλεῖν, τῶν δ᾽ ὑπὲρ τῶν τῆς πό- 
λεως κτημάτων ἀγωνιζομένων Μενέ- 
λαον ἱππαρχεῖν ;: καὶ οὐ τὸν ἄνδρα 
μεμφόμενος ταῦτα λέγω, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ 
ὑμῶν: ἔδει κεχειροτονημένον εἶναι τοῦ- 

τον; ὅστις ἂν ἡ. ῬὮΥ]ΔΥΟΠΟΒ ἀθοθηι 
ἸΤΊΡΕΥΪΟ ΠΙΡΡΆΣΟΙΙ ΡδΥ 1588 6χ Δτὶ- 



ΘΔ) 

βίοίβὶ 8 ἀοοβί Ηδτροογαίίομ. Φύλαρ- 
χον, ἄνδρα κομήτην, πίλῳ χαλκῷ 
ἴπ σαρίἑθ οὐπδύμη παρϑί Ατὶβίο- 
ῬἤδηθΒ 1 γϑιβίχαίαθ ν. σόϊ. 
ΡΒ ΠΔΓΟΠ 1 ἃ {0 ποτηθη Παρθεΐ, 

ααϊα ΒΙπσΐαθ {1018 ΡΕΥ]ΑΤΟ πὶ 
ἜΧΕΙ θδπῦ εἰ!σθπάστη, Γεθ απ 
ΤΑΙΙΟΠΘΙη οὔϊδηι 1Π ΟΥ̓ π8 8616 
σομίτα ᾿οϑίθιη Πδθιδπη ἔα]588. ἀο- 
θη ἸΟΟῚ ΔΡΡΟΒΙΠ δὰ Πα]]θηϊοδ, 4; 
Ἅ ΤΌ: 
δῦ Ἰοοὰβ ἴῃ ΜΠ ΟΥ 110 85 2, 2, 

ΠΟΙ]οααΐ τη ϑΟΟΥΔΙΙ5. ΟΠ] ᾿ᾳγῈΠ6 
ἘΙΡΡΆΙΟΠΟ τεοθηβ ἔδοϊο [ΘΠΘΏ8, 
ὉΠ 6 (Ο]]Π ΡΤ, ἱπποτοξότας ἴῃ 8616 
ἔα1586 ἀπίθ βαυ]ύθϑ ΘΟ]]οοδΐοβ ; ο6- 
ἴογα ἴῃ ἤσπης οὔϊατη ΠΌΤ τη τορδεῖζα 
{γαπβίαῦ Χοπορθοπ. Ααάο Ἰοσατη 
ΠΤ γϑῖδθ οοπίτα ΑἸοϊδιαάθη ΕΠ]ϊ ΠῚ 
Ὁ. 144, αἋΪ 5|1ὴ1] ΠΙΡΡΘΓΟΪΙΟΓΊΙΠΩ, 
ῬὨΥ]ΔΓΟ ΠΟΥ Πα οἵ βίγαξίερο τ τὴ τηὰ- 
ὨΪ8 ἀοπιοηβίναί : Στρατηγοὺς ΠΟΙῊΪ- 
ηϑῖ τοὺς ἄρχοντας ἐν τῷ στρᾶτο- 

πέδῳ. [106 δΙ5 ΨΘΙῸ ἴα ἰγδαϊῦ: 
᾿Εχρῆν γὰρ αὐτοὺς ἀνακαλεῖν μὲν 
Πάμφιλον, (ΠΙρρδιεμ τα) ὅτι φαί- 

νων τὸν ἵππον, (1. 6. καταλέγων) ἱπ- 
πέως ἀπεστέρει τὴν πόλιν, ἐπιβάλ- 
λειν δὲ τῷ φυλάρχῳ, ὁ ὅτι ἐξελαύνων 
᾿Αλκιβιάδην ἐκ τῆς φυλῆς ἄκυρον 
ἐποίει τὴν τούτων τάξιν, κελεύειν δὲ 
τὸν ταξίαρχον ἐξαλείφειν αὐτὸν ἐκ 
τοῦ τῶν ὁπλιτῶν καταλόγου. Οτηδᾶ- 
τηθηΐα εασϊδαπι, ΡΗΥ]ΔΓΟΠοστιτα. εὖ 
ΠΙρΡΡρδιοπούαπη ἸἸσθῦ ΟΠ σΘΓΘ ΟΧ 
Ἰοοο ΑΤΙΒΙΟΡμΔΠ15 ΓΥΒΙΒΌΓ. Υ. 561 : 
ἼΑνδρα κομήτην “Φυλαρχοῦντ᾽ εἶδον 
ἐφ᾽ ἵππου ἐς τὸν χαλκοῦν ἐμβαλ- 
λόμενον πῖλον λέκιθον παρὰ γραός. 
(δ]θδῃ αἰοῖϊΐ πῖλον χαλκοῦν. Αἴηπ8 
118 ΑΠΘ ΡΘΗ 65. οοΙηΙ 8 ἴῃ ΕΑ Ό11- 
ὈὰΒ δρυᾶ Αὐπθηδθάτη 11, Ρ. ΒΟ. Β: 
Τὸ μὲν ἐφίππιον στρῶμ᾽ ἐστὶν ἡμῖν, 
ὁ δὲ καλὸς πῖλος καλὸς ψυκτήρ' 
τί βούλει; πάντ᾽ ᾿Αμαλθείας κέρας. 
5ΟΗΝ, πίε Η:ρρδγοβίουτη. 

ἱππασία, Θαυϊζαίίο, 46 ἀθουγβιοπῖθτι8 
Θαμθβίσι 8, Εἰ. 1, 1ο, 14; 3» 4: 
6. τι; 8. 9. ἱππασίαι πρὸς ἐπίδει- 
ἕιν, ἀδουτγϑίομποϑ, ααδ6 οβίθπίδι 015 
ρταῖϊα Παπί, Εὔ. 11, 12. ἱππασία 
πέδη, Ε. 3; 5: 7: 18. μεταβάλλε- 
σθαι τὴν ἱππασίαν, 10. Ἰοοαϑ α6- 
ΟΌΓΤΘΠΟΙ, ἔξω τῆς ἱππασίας, Ἐὶ. 7. 
10. 

δ ΟΝ Θ΄] Όπ5 ΟΟΙηπΙΘη δ Οηὶ οη86- 
Β.ΓΙ ΙΔΟΠΘΙ.5, Εἰ. ΤΟ, 17. 

ἱππεύειν, Υ6] ΘαΠΘΒΟΓΙ Βύπαο Ὲ, ἴῃ ΓΘ 
ΕΠΙΙΘΒΟΣΙ ν υβαν!, ἴῦ. 1,1; 2, 1; 
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6410 ΠΠΘΡΘΓΘ, Μ. 9, 5. ΟἸΠΎΕΓΕ, 
δααυϊίαγο, 46 δαῦο, Εἰ. τ,6:; 53,4; 
ΤΟ 5. ΜΙ 

ἱππεῖς, ϑραγίϑηϊ. Υ΄. Ἱππαγρέται. 
ἱππικὴ. ΥΕῈ5 δα ΘΒΊΤΙΒ, Εν 1, 1; 7, 1. 
ἱππικὸς, τοὶ ΘΟ ΘΒΙΤ15 ρουϊαΒ, Εὐ. τ, 1. 

Μ. 1, 12. ἱππικὸν, τὸ, Θα.]δία8, 
Νοοί.. 2. 5: ΜῈ: Ζ. 5; 2. - ὦ τ 

ἱππόδρομος, Ἰοσι5, ὉΌῚ εδαπεοβίγεβ 46- 
ΘΟ ΒΙΟΏ65. Παηΐ, Μ. 2,1, τὸ. Ὅδι 
ΘΟΠΠΘΙαΘΓαΒ : ““ γιποϊοσ. Μ. : 
᾿Ενεχελιδὼ, τόπος ᾿Αθήνησι σταδίων 
ὀκτὼ, ἐν ᾧ αἱ ἱπποδρομίαι, ἀπό τινος 
᾿Ἔὔὐγέλου. Ηεβνομὶα8 : ̓Βνεχελιδών᾽ 
-- :ἔστι δὲ ὁ ̓ Αθηναίων ἱππόδρομος--- 
ἐν ᾧ ἱππικοὶ ἤγοντο ἀγῶνες. [Ιδπι: 
Ἵππειος δρόμος, τετραστάδιός τις. 
ῬΙαΐ. ΘΌΙΟΝ: Ὁ: 1ο: Τὸ δὲ ἱππικὸν 
διάστημα τεσσάρων ἦν σταδίων. 
ϑΙθρ μαμτιβ Βγζ.: Ἔχελίδαι, δῆμος 
τῆς ᾿Αττικῆς, ἀπὸ ᾿Εχέλου ἥρωος" 
οὗτος δ᾽ ἀπὸ ἕλους τόπου μεταξὺ 
ὄντος τοῦ Πειραιέως καὶ τοῦ Τετρα- 
κώμου Ἡρακλείου, ἐν ᾧ τοὺς γυμ- 
νικοὺς ἀγῶνας ἐτίθεσαν τοῖς Πανα- 
θηναίοις. 1) εΠΠΟΒΙΠΘΠ68 Ρ. 1155»0: 
Τεωργῶ δὲ πρὸς τῷ ἱπποδρόμῳ καὶ 
οἰκῷ ἐνταῦθ᾽ ἐκ μειρακίου" εἰ Ῥ. 
ἘΤῸ2: ἢ: Γεωργῶ δὲ πρὸς τῷ ἵππο- 
δρόμῳ, ὥστε οὐ πόρρω ἔδει αὐτὸν 
ἐλθεῖν. Χεπ. Μειθογδθ. 5, 2, 6, αὶ 
ΒοσΓαῖοθ ΟΌΠῚ οἰθοίο ΥΘΟΘἢ 5 ηἰρ- 
ΡΆγΟΠΟ Ἰοαυϊίατ: ᾿Εάν που κινδυ- 
νεύειν δέῃ, πότερον ἐπάγειν τοὺς 
πολεμίους ἐπὶ τὴν ἄμμον κελεύσεις, 
ἔνθαπερ εἰώθατε ἱππεύειν, ἢ πειράσῃ 
τὰς μελέτας ἐν τοιούτοις ποιεῖσθαι 
χωρίοις, ἐν οἵοισπερ οἱ πόλεμοι 
γίγνονται ; ἰΘχΊοοη τἢθί. Β6κκ. Ἀπ. 
Ῥ. 208, 17: ᾿Αλίπεδον, ἀμμῶδες πε- 
δίον, ἀπὸ ἁλὸς, ὅπερ ἐστὶ θάλασσα, 
πέδον δὲ, ὅ ὅπερ ἐστὶ “γῆ πεποιημένη, 
παρὰ τὸ ἁλίζεσθαι ἐκεῖ τοὺς ἵ ἵππους" 
ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις χωρίοις ἀμμό- 
δρομοι ἦσαν. [ΠαΥροογϑδῖίϊο : Τινὲς 
δέ φασι παρὰ τὸ ἀλινδεῖσθαι ἵππους 
ἐν αὐτῷ δύνασθαι οὕτως ὀνομασθῆναι. 

Ηϊρροάτοπιβ Ὁ ΗοΙηΘΓῸ |8τη 
ΟΤΉΪΠαίτΒ οϑί 1]. 29, 220: Λεῖος δ᾽ 
ἱππόδρομος ἀμφὶς, 1. 6. ΟἸΓΟΌΤη τη6- 
ἴδηι αὐτῆ ααθ ρθη ἰθιτα δϑύ σαΓ- 
5801 δαπογαη εἴ οὐγηδιι8 ἸΔοΠθᾶ. 
ῬυμησπΊ ΘΠΪπὴ ΟΕ ΓΔτα 105 ΟαΓα- 
πἰρὰθ ΠΙΡΡΟΟΙΌΤΩΙ Γπουαπί βίγαοί!, 
τὖὶ ΟἸγτηρΡΙΟα5, οὐ͵]ὰ85 δοσαταίθπι 46- 
ΒΟΓΡΈΟΠοιη θα Ῥαιβδηῖ88 6, 20, 
Ἴ 85664.. ἴῃ 418 ΔΠΠΟΐΔΥΙ ΠΊΘΥΘΗ ΓΙ 
γοθ ει: Παρεχομένου δὲ τοῦ ἱππο- 
δρόμου παρήκουσαν ἐς πλέον τὴν 
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ἑτέραν τῶν πλευρῶν, ἔστιν ἐπὶ τῆς 
μείζονος πλευρᾶς, οὔσης χώματος, 
κατὰ τὴν διέξοδον τὴν διὰ τοῦ χώ- 
ματος τὸ τῶν ἵππων δεῖμα ὁ Ταρά- 
ξιππος. ΟΘ86 ἴδοθυθ στ]ῃϊ ν᾽ ἀθηΓΓ 
δα ΠΙσυπβίταπάδιη πέδην ἑτερομήκη 
Βα. 7. 14. 

Ηἱρροατοτηαπι ᾿ΓΙΟΘΖἝΏΙαΓη.. ἴῃ 
ΒΔΌΘ]ΟΒΟ ΠΠΓΟΓΘ [1556 ἀυστιιηΐ Ἰοοᾶ 
δθο ΗἸΙΡΡΟΙγα ΕΓ ΡΙαΕΙ, 220, 230, 
1137, 1144, 86. 4186 ΘοΟΙηρδΙ 86 
Βιαηῦ νἱτογαῖα αοοίοιππη δηποίδ- 
[101Π65.᾽ἢ 

ἱπποκόμος, 6αα180, Εἰ. 2, 5; 
ΗΟ 7. 12. τό. Μ. 5. 6. 

ἱππότης, 6468, Εἰ. 8, το. 
ἱπποτροφεῖν, Θ΄1105 816γ6, Μ. 1, 11. 
ἱππώδης κεφαλὴ, νΔ]6Πη8 86] [ΟΥΤΠΔΠῚ 

6641 ΘΟΙΠΓΠΘΠἀΔΠ68Π), Εἰ. 1, 11. 
ἱππὼν, 64.116, Εἰ. 4. 1. 
ἱππωνεῖν, ΘΙΠΘΙΘ ΘΑΙΠΠῚ, Εὐ. 11, 12. 

σωφρονέστερον, Νί. 1, 14. 
ἱππωνία, Θγηὔ]οΟ Θαπογατη, μανικὴ, Μ. 

ἘΠ τ τὸ 11.5.1. 
ἰσάζειν, Θ΄ 8 Γ6, 6 ατι8165 ἴϑοθγθ, 60- 

ἄδτη τηθ60 δῇηοογα, αὖ τὰς γνάθους, 
ἢ. 6. πη Χ1}]85 ἃτη 88 ΔΘ] Δ] 16Υ ἀα- 
ΤᾺΒ ΤΟΊ Ά6Γθ, Εὐ. 7. 12. 

ἰσηγορία, Ἰυγβ δθαμδ]}185, Δ. 1, 
χδς 

ἰσομεγέθης, δδητι6 ΠηΔρΡΉϊ5, 6. 5; 
20. 

ἰσόπεδος, Ρ]ΔΠτΙ5, 46 4 118115, 6. 5. 18 ; 

᾿, 9» Ἐπ’ Υ͂  “ 

ἴσος, ῬΆΓ ὨΌΠΊΘΓΟ, δ᾽ εοί. 4, 2ο. ὕἴεη. 
ὅτ ἢ: 

ἰσοτέλεια, 118 ῬΕΓΘΟΤΙΠΟΙτη ΠΟΤΤΙΗ- 
ἄἀδῖη ρϑπαθπμηὶ βδαβάθπι ῬΘΏΒΙΟΠΒΘΒ, 
4ᾶ5 Οἶνθβ 1051, αὐ ἐπὶ ἰσοτελείᾳ, 
ΘΟΠΟΙ ΟΠ δ Θατ18}15 ῬΘΠΒΙΟΠ]5, ἡ δοΐ. 
12: 

ἰσοῦσθαι ἡνίας, ὨΔΌΘΠμα5 δοαιδτθ, Εἰ. 
ἣ; 8. 

πο ον ΘΟΧα 1, 12: 7.,.71: 1; 2: 
γεη. 4.1. 

ἰσχύειν, ΟΡΙθτι5 νϑ]ογθ, Α. 1, δ. 
ἰσχυρὸν, τὸ, τοῦυΓ, ἀ6 ροαϊίαίι, Μ. 

8, 24. δα Μ. 7, 12. σύμμαχοι, Μ. 
7: 4 ηποῦ. ἰσχυρῶς κολάζειν, ἴ..2.,2. 

ἰταμαὶ κύνες, ΟΥ̓ ΘΕΟῚ ΟΠ :Π15 σΘ ΠΤ ΨΘ]ΟΧ, 
ἌΤΕΕ 2. 6. 

ἰχνεία, ᾿ηπγεβίσαίιο, παρ δίϊο ἸΘΡΟΥῚΒ 
ῬΕΙ͂ νεβρια, απ86 ΤΘ]]η πα], θη. 

ἩΠ27: 6,8. ἥ 
ἰχνεύειν, ἸηνΘΒίσδτθ. ἴθ. 3, 4: 4: 2. 

οὐ ΟΠΠΊ 80Οι5. ἰοο] 9. ἰχνεύεσθαι, 
Δ δῆ: 8. εἰ 

ἴχνευσις, Ἰηνεβίϊρσαίϊο, ὕἴ6η. 52, 4; 6,4; 
ΠΟΥ Ε: 

4: 43 5» 
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ἰχνευτὴς κύων, “8015 ᾿παδοδίου, ΑΥΥΤ. 
ΣῈ ἘΣ 

ἴχνη εὐναῖα, γεϑίϊσία, αδ6 ρτοαπηΐ 
ΟἸὈ116 ἔδγβθ, βεὰ δρομαῖα, 4186 1Π- 
αἸοαπῦ ουγβατη, θη. 2.0: 8» 7. 

ζῶ: ἴ0. ΝῸΠ: ὕ, 1: 
καθάλλεσθαι, ἀ65111γ6, Εἰ. 5,7; 8, 5. 
καθαρὸς, Θχρααϊίιι5, ἡ 6η.6, 6. ἴχνη, 5-5- 
κάθαρσις, Ῥατραί!ο, Εἰ. 5, 5,0. 
καθαρῶς μεταθεῖν, Ν εῃ. 4: 9. 
καθέδρα τοῦ λαγῶ, σα116, δ εη. 4, 4. 
καθῆσθαι, 56 6γ6, ΠῚ] ἄρϑυθ, Α. 3, 1. 
καθιέναι, ἀθτηϊογο, Ε). 7, 2. 6η. 9. 

ΤΕ. ΤΟΙΠΙΘΓΟ, Κ᾿. ὁ, 0. 
καθιστάναι, σομΒίϊπΕΥ6, ΟΥ̓ΘαγΘ, δ᾽ βοΐ, 

5. 1. 1. 2,2. καθιστάναι τοὺς ἵπ- 
πέας, ΘΟΠΒΟΓΙΌΕΓΘ ΓΉ}]165, Μ. 1, 9. 
καθίστασθαι, 9, 3. τὸ ἱππικὸν, Μ. 
9: 5. εἰς ἱππικὸν καθίστασθαι, Μ. 
9. 6. καθιστάναι εἰς ἴ,. 4, 6. καθε- 
στᾶσι δοῦλοι, ϑιιηὖ 5611, Α. 1, τῶ. 
οὕτω καθέστηκε τὸ ὁπλιτικὸν, ΤΑῦϊο 
ΠΟΡΙΔΓΆΤΩ ἰαΥΓ ΒΕ ΠΠΔ ἤ8θο δϑ, 
Α. 2,1. κατέστησαν ἐπὶ τριήρεσι, 
Δηπού. 8 Α. 1, 2ο. κατὰ τύχην 
τι αὐτοῖς τοιοῦτον καθέστηκε, ἴοτ- 
ἴὰπᾶὰ ἴδοίστη οϑῦ πὸ ΠῚ5 {τπθύθη- 
[ῸῚ σΟΙΏΤΊΟΩΙ5, 5. ἰανθηΐα ἔοστίπηδ 
866 Ἰρβοστ οϑὺ σοπμαϊ1ο, Α. 2, 2. 
καταστῆσαι φύλακας, οὐβοαδβ. σ0Π- 
βιαογο, Δ. 2, 4. 

καθόλου, ἴὰ. 8, τ. 
καθορᾶν. πώλου κατιδεῖν, Ε). 1, 15. 
καὶ, τηΐοτ ατιὸ ΠΌΠΊΘΓΔΙΙα, [ὰ. 4, 4. 
κάειν, ὌΤΟΓΘ, ἀ6 ἢἰνο, ὕβῃ. 8, 2. 
καινὸς, ΠΟΥα8, ΠΟῸῚ οορσπῃϊίαβ, [,. 

ΤΟ: ὃ: 
καινοτομεῖν, ΤΠΟΪΙΤῚ Ὠοντιτη ἰοσυΤη 8Γ- 
Θϑη ΠΟ α]Πη86, Ν᾽ οῦ. 4, 27: 28, 20. 

καινουργεῖν, ΠΟΥΟ Τη060 ἴδοθγα, ΙΠΠ0- 
γᾶτθ: ΜΙ: 2. 5: 

καίριον, 88. μέρος, ῬΟΥΒ ΟΟΥ̓ΡΟΙῚΒ 68, 
486. ψα]πουῖθιι8 Ἰθία 5 οϑί οὃχ- 
Ῥοβιία, Εἰ. 12. 2, ὃ. 

καιρός. καιρὸς ἀποχωρεῖν, Μ. 2, 5. 
ἐν καιρῷ, ἴῃ [ΒΠΊΡΟΥΘ, Μ. 4. 8. πλέον 
τοῦ καιροῦ, Μ. 7.90. Ν. δῃηποῖ. δᾶ 
1 8... 

κακία, ἰστιανῖα 6]18, 4] ΡῬΘΥΙΟΌ] τη 
Βαρδίευξασιυ οοπίτα οἤϊοίαμη, [᾿. 
Ὁ: 2: ; 

κακόνοια, ταὶ νοΟἸΘης18, σοπίν. εὔνοια, 
ἌΓ του: 

κακονομία, τη8} 1115 ΤΕΙΡΈΌ]1ΟΔ6 βίδίαβ, ἃ. 
ΠΕ ἴδια 

κακόπους, νἱίϊο φαάτπτη ἸΔΌοτθη58, ὦ. 
ἘΠῚ ὲ 

κακόσιτος, τῆᾶῖο δἄδχ, νούαχ, οτηηϊ- 
ΨΟΙΒ, ΔΙΥ. ὅ, 2. 
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κακουργεῖν, ΥΘΧΔΙΒ, ΠΟΟΘΙΘ, ον ΘΟ Πρ 
14. 5Υ}. ἀδικεῖν, Ἐϊ. 6, 5, 6. 

κακουργία τοῦ ἵππου, 64] ᾿πρΓΟὈ]ίδ8, 
Μ.:, 15. 

κακῶς κλέπτειν, Ἰῃ ἴαγίο ἀδρυθ 6 Π6], 
ἱΐνρ δὴ δ 

καλάμη, 5[10]8, θη. 5, 18. 
καλινδεῖσθαι, 58 νο]αἴαγα, ΑΥΥ. 10; 2. 
καλίστρα, νοΟἸαςΔ ΌΤΙ, Εἰ. 5, 2. 
καλλιερεῖν, ᾿Ἰἴδτ6, [.. 12, 7: 12, 2. 

νοΐ. ὁ. 5... ΜῈ 5. τ- 
καλλίστη παιδεία, Ὠοποδέϊβδιταδ δα α- 

ἘΘΌΪΟ, [5 2. 15 
κάλλος. ἐς κάλλος κυνηγετεῖν, ὨΟΠΘΒ.] 

ΟὈ]ΘοίδΙΠΘηὉ1 ργαίϊα νεηδτὶ, ΑΥΥ. 
28) 

και ο δες ΘΊΟΥΙΔΙΙ, 858 Ἰδοΐίδτο, Τὶ. 
ΤῸ 5: 

καλλωπισμὸς, ΒΡΘΟΙ65. τηϑρηϊῆσα, 
10, 1ό. 

καλοκἀγαθία, ἷ,. το, 1, 4. 

καλός. τὰ καλὰ, ἀπά, ἴ,. 2, 5, μηδενὸς 
ἔτι τῶν καλῶν τυγχάνειν] ΝΌΪ]ΟΒ 1η 
τΤορυθίιοα ΠΟΏΟΥΘΒ, ΠῸ]]ὰ τ ΠΏΘΙΆ 
ῬΆΌΙΙοα. 115. ᾿πηρου Θδηΐαῦ 16ρῈ68. 
ἴα τοὺς ὀρεγομένους τῶν καλῶν 
αἰχιῦ Μοιηουδί). 3, 1,1, 5664 ΔΙ ΕΓ 
δβδίύ τυγχάνειν πάντων τῶν καλῶν 
ΟΥΓΟΡ. 7; 3,9 17. 66. ΠΟΠΟΡΙθΙ5 
ὩΘΠΊΌ6 ΒΘΡρυ ατδθ ἐπ ποΌσθυΒ5. θτο- 
ὙΠΟ αὖ αἸοδη, ἄτιμοι Θγδηΐ [,866- 
αἀδθηποηθ οὕ δΧ ΠΠΠΙΘΤῸ τῶν ὁμοίων 
ΘΧΙΤΠΘ ΔΗ 1, αὶ (811 Γαρ]Θϑπηΐ. 
Δα τοι 0581 σαοα δἰηεί, Ἰάθτα 
{τααιϊῦ Ρ] δυο μπ8. [πϑ1Ὁ, ΓμΔοοηϊο. 
Ῥ. 2822: Τῶν πολιτῶν ὃς ἂν μὴ ὑπο- 
μείνῃ τὴν τῶν παίδων ἀγωγὴν, οὐ 
μετεῖχε τῶν τῆς πόλεως δικαίων. 
«π5 οἰνδ[15 οὖ Ποπούατ ΡαὈ]1οο- 
Τ ΌΤΙ ΘΟΙΠΙΗΏ]ΟΑΥ Γι ΘΌΓΡΊΙΒ ΘἰΊΔΤη 
ΟἿΠπΔ τποίμ8ο 1} 18, ΘΧ ΠΌΟΥΙΠῚ ΠπῸ- 
ΤΠΘΙῸ {ποῦαπῦ [γβαπάθυ, Οὐ]ΠρΡα8, 
(ΔἸ ]ΠἸογαύαβ. [96 15. 8 ῬΏυΪΑΓ - 
οἢα5. Αἰῆθπδοὶ 6, ἢ. 271: Εἰσὶ δ᾽ 
οἱ μόθακες σύντροφοι τῶν Λακεδαι- 
μονίων᾽ ἕκαστος γὰρ τῶν πολιτικῶν 
παίδων, ὡς ἂν τὰ ἴδια ἐκποιῶσιν (αΐ 
ΘΒ 8. ΤῈ8 [τη 1115. ῬΘΡΓΩ]Ό10), 
οἵἱ μὲν ἕνα, οἱ δὲ δύο, τινὲς δὲ πλείους 
ποιοῦνται συντρόφους αὐτῶν. Ἐἰσὶν 
οὖν οἱ μόθακες ἐλεύθεροι μὲν, οὐ μὴν 
Λακεδαιμόνιοι" μετέχουσι δὲ τῆς παι- 
δείας πάσης. τούτων ἕνα φαδὶ γε- 
νέσθαι καὶ Λύσανδρον---πολίτην γε-- 
νόμενον δι᾿ ἀνδραγαθίαν. ΑΘ] θη 8 
Ν. Ἡ. 12, 42; ὍὈ1 τοίοσί [γβϑη- 
ἄγαπι, ΟΥρρυμα εὐ (δου διὰ 
μόθακας ἴτ|5886, νοσαὈα] τα τὰ 1η- 
ἐεγργοίφίας ; ἴονομα δ᾽ ἦν τοῦτο τοῖς 
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τῶν εὐπόρων (παίδων συντρόφοις 
τϑοῖθ 86 α!ῦ Βοῆννοιρἢ.), οὺς συνεισ- 
έπεμπον αὐτοῖς οἱ πατέρες συναγω- 
νιουμένους ἐν τοῖς γυμνασίοις. ὁ δὲ 
συγχωρήσας τοῦτο Λυκοῦργος τοῖς ἐμ- 
μείνασι τῇ τῶν παίδων ἀγωγῇ πολι- 
τείας Λακωνικῆς μεταλαγχάνει. ϊης 
ἴῃ. ῬΙαΐαγοἢ! ΟἸδοιηθηθ ο. ὃ: Καὶ 
δύο τῶν συντρόφων Κλεομένους, οὺς 
Σαμόθρᾳκας καλοῦσιν, ἐπηκολούθη- 
σαν, στρατιώτας ὀλίγους ἔχοντες, 
τΤϑοῖθ διοκ. δὰ [τὶρ. Ετάρτη. Ρ. 
223, ΘΟΥΤΙΘῚῦ οὺς μόθακας καλοῦ- 
σιν. 

ΑὉ Π18 συντρόφοις αἴνοῦδι [π15868 
νἹἀθηΐα! τρόφιμοι ἃ ΧοπορΠοηίΐθ 
Ἡ 6ΙΘη]ο. 5» 3» 9; ΘΟΓΩΤΩΘΙΊΟΓΑΙΙ : 
Πολλοὶ δ᾽ αὐτῷ (Αγησιλάφῳ) καὶ τῶν 
περιοίκων ἐθελονταὶ καλοὶ κἀγαθοὶ 

ἠκολούθουν, καὶ ξένοι τῶν τροφίμων 
καλουμένων, καὶ νόθοι τῶν Σπαρτια- 
τῶν μάλα εὐειδεῖς τε καὶ τῶν ἐν τῇ 
πόλει καλῶν οὐκ ἄπειροι. ΕἼ]105 1ρ]- 
[ῸΓ τῶν περιοίκων οἴ ΒΡΌΓΙΟΒ ϑ'ρδΓ- 
ΓΔ ΠΟΤ .ΏΙ ΠΟΙΊΪπ6 μοθάκων ΘΟΙΏΡΓΙΘ- 
ΒΘΏΒ08. ἔπ]5856. ΒΌΒΡΙΟΟΥ, τροφίμους 
γΕΙῸ Δρρϑι]αῦοβ ρίθυοΒ ΡΘΓΘΡΎΠΟΒ, 
4] αἸΒΟΙΡ]Ιη8. ραθγοσατϊη [δοοηῖοα 
ταἰθθδηΐαν. ᾿Πδϑίαϊαν δπῖτη Β]αίδΓ- 
Ομα8 ἴῃ ἰηϑς. ᾿ΘΟΟΏΙΟΙΒ Ρ. 252, 
τος γουθὰ ΡΥΙΠΊΟ ἸοθῸ Ροβἰίᾶ : : Ἔνιοι 
δ᾽ ἔφασαν ὅτι καὶ τῶν ξένων ὃς ἂν 
ὑπομείνῃ ταύτην τὴν ἄσκησιν τῆς 

πολιτείας, κατὰ τὸ βούλημα τοῦ 
Λυκούργου μετεῖχε τῆς πολιτείας. 
Ῥοβίγοιηδῃη νοοθη ρ86 ἦ(6 τῆ60 
86 α1α1, (86 6π]πὶ γ α]9Ὸ βοαπαη- 
[ῸΥ νογῦ8, ἀρχῆθεν διατεταγμένης 

᾽ὔ “ γ 5 »»“ Ν μοίρας, πωλεῖν δ᾽ οὐκ ἐξῆν, αἰϊαπαθ 
δὈταρίδ δἰ πατη ρΐϑηθ Ἰοοτη οο- 
σαραῖαπί. στη Ρ]αΐαγοπμο ἔδοιξ 
6165. ϑίοθδθὶ ὅθυτη. 40, ὃ, Ρ. 238: 
Λακεδαιμόνιοι---τὸν μὲν μετασχόντα 
τῆς ἀγωγῆς καὶ ἐμμείναντα, κἂν ξένος 
ἢ κἂν ἐξ Ἑΐλωτος, ὁμοίως τοῖς ἀρί- 
στοις τιμῶσι" τὸν δὲ μὴ ἐμμείναντα, 
κἂν ἐξ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως ἢ. εἰς 
τοὺς Εἵλωτας ἀποστέλλουσι καὶ τῆς 
πολιτείας ὁ τοιοῦτος οὐ μετέχει. Ἐκ 
ῬΘΓΘΡΎΙΙ5Β. Χοπορμοηΐθιη ΠΟΥΊΠΠῚΠ5 
ΠΠ1Ο5. 5005 [,ϑοραϑθπ] ΠΘ  ΤΏ]51556 
ΡΆὈ]Ιοα ἀἰβοϊρ!πα γα ϊθ ποθ οἵ 
Ἰπ5 Ὁ} 405 ἰθϑίπηοπιο ΒΡ] ΔΓΟὮΙ 
ἴῃ Αρδβῖϊδο οὐ Τοῦ ηΒ [ΔΟΙΗ]. 
5ΟΗΝ,. 

καλῶς τηρεῖν, τοοία ΠΤΙΠΙΕΙ ΤΘΙΠΘΥΘ, 
ψεη. 6, 1. καλῶς, 51π86 ἀδπηπο οἱ 
ταῦθ, 1,. 6,2. 

καμάκινον δόρυ, ἴὰ. 12. 12. 



ΙΝΡΕΧ ΟΠ ΑΒΟῦϑ. 

κάμινος, ἴογπδχ, Ὁ] τηθίβ]]8. Ἰρὴϊ ΡῈΓ- 
ϑαπίτιγ, ν᾽ οὗ. 4, 49. 

κάμνειν, 655 Πη 6586, ΑΥΥ. 8, 4. 
καπηλεία, ἧ, 815 ΟΔΌΡΟΠαΙα, νοεῖ. 

4, 6. 
κάπρος, ὙΕΙΤΕΒ, Εἰ. 1, 8. 
καρποῦσθαι, {γιοῦ 

8, 8. 
καρποφορεῖν, 
2. 

καρτερεῖν, ἸΔΌΟΤΕΒ οὐ τηο]θϑίϊαθ ρ61- 
ἴευγθ, 8. 12, 3. ἐπιμελόμενοι οὐ 
πολλοὶ ἐθέλουσι καρτερεῖν, ῬΥΘ6 5[1- 
Ἃ1ο0 βίη] ρᾶιιοὶ Βθης ΤηΟΥΔ8 
Ῥαϊδηίοθβ, Μ. 4, 5. 

καρτερὸς, ἥττηιβ, ὁπλαὶ, Ἐ), 4, 5, ἀθ 
ὉΠΙΙΏΟ 664], 5, 7; 11. 

κατὰ πόδας, 6 νεϑίϊριο, ὕξβη. 6, 25. 
κατὰ στόμα, δάνογδα [πΟΠΐΕ, ΒΥ. ἐκ 
τοῦ ἐναντίου, ΘΟΠΐΙ. ἐκ τοῦ πλαγίου. 
ΠΥ 25, ὃ. κατὰ ταυτὰ; ΒΙΤΩΠ] 
Ιη040, Δ εςί. 4, 12. κατὰ τύχην, 
ΟΆ8, Α. 2, 2. κατὰ φυλὰς, ΡΥ 
{τἰῦτι8, Μ. 2, 2. κατὰ μῆνα, 5ηρτι- 
115 Τηθηβιθιι5, ἴ,. 15, 7. καθ᾽ ἕνα, 
ἹΡ 45 5: καθ᾽ ὀπόσους, Μ. 5, ἧς 
κατὰ μίαν, ξϑη. 6, 14. κατὰ μέ- 
ρος, ΡΑΥ Ιου] δίίτη, δ εοῦ. 4, 26. κατὰ 
μικρόν τι, Ῥαυϊαίϊτη, Α. 2, 8. κατὰ 
γῆν, ἰεγγᾶ, κατὰ θάλατταν, ΤΩΔΙῚ, Α. 
2. 2. κατ᾽ οὐρὰν, ἃ ἴεγρο, Μ. 8, 18. 
κατὰ τὸν λαγῶ, Ν 6η. 6, 17. 1. 6. ροβί 
ἸΒΡΟΙΘΠΊ, ΠΟ σοηίτα. κατὰ τοὺς νό- 
μους βασιλεύειν, 6 ἸδρΊ 5 ̓ ἸπΊΡΘΥ Πα 
ΔαΤηΙΠΙβίγασα, ἴ,. 15. 7. κατὰ τὸν νό- 
μον, Μ.τ,24. [)6 ΤβπΊροῦΘ ς. δος. 8. 
κατὰ τοὺς Ἡρακλείδας, 1,. το, ὃ. 

καταβαίνειν πρανῆ, ΤΕΥ αθο]να ἀ6- 
ΒΟΘΠ 676, ἢ. 2, 2. καταβαίνεσθαι, 
ατἸοῖθαν δατιι8, 41 ΠΟ ΓαῦτΓ ΒΘΒΒΟΥΘ, 
ΝΠ ΤΟΥ. 

καταβλητικὸς, ὨΔΌΘη5 νἱτη ἀδίτπἀθΠά], 
ἘΠ 8: τι. : 

καταγώγιον, (ΘΥΕΥΒΟΙΊΙΠ, Κ᾽ Θοΐ. 2, 12. 
καταδύεσθαι εἰς, ΒυὈ 116, 6. 5, τό. 
καταίρειν ἀπ᾿ ὄχθων, ἀδ ὑππλ1}18 α681- 

.τρ, Μ. 6, 5 δῃηποῖ. αἀδἔεσγθ, ἀθη- 
ἴξγθ, τὴν δεξιὰν, ᾿). 12, 6 δΔηποί. 

κατακαίνειν, ἌΘΟΔΓΘ, ΔΑΥΓ. 5, 4: 285,2. 
κατακλίνειν, ὨΌΤΩΙ ΤΘΡΟΠΕΙΘ, ἵεη. 9, 2. 

κατακλίνεσθαι, ὨστΩΙ ῬΙΟΟΘΌΙΉΌΕΓΒ. 
ΘσΌΡατθ, Ὲη. 9,5; 6, 25. εἰς ἃ ἡ γῆ 
φέρει, ἢ- ὃ, 1ὸ: ὃ, 2. 

κατακλύζειν, αἼ]Ό6γ6, 6 η. ΒΕ» 4. 
κατακόπτειν τὸν δῆμον, ὑχγποϊᾶδγο Ρ}]6- 

θεπη, Α. 2, 11. τοὺς ἵππους, Μ. 
4: 5. 6βύ Ἰάϑτη αυοα πῆγα κόπτειν 
εὐ συγκόπτειν. 

καταλαμβάνειν, οὐσσυρεγο, δ᾽ οοῦ. 5, 9. 

Ῥογοροο, Μ. 

ἔγαοίαβ ἔδυσο, δ οί. 

991 

καταλέγειν, 6] σογ0, [,. 4, 2. 
καταλύειν, [0116γ6. ὁ δῆμος καταλέλυκε 

τοὺς γυμναζομένους, Δ. 1, 15. ἀρι- 
στερὰ χεὶρ, ἤν τι πάθη, καταλύει τὸν 
ἱππέα; Εἰ. 12, ΚΒ. 

κατάλυσις, ἴπ15, ΜΙ. 2, 12. 
καταμύειν τὰ βλέφαρα, οἸαιογ6 ρα]ρ6- 

ὈΥΆΒ, ΘΟΠΏΙνΘΙΘ, βη. 5» 11. 
κατάντης, 66]1ν15, Μ. 2, 7; 8, 3. Ε.. 

8, 6. 
καταπαῦσαι τοὺς ἄρχοντας, ΤΩΔΡΊ (1 - 

ἴὰπη ΔΌΤΟΡΆΓΘ, ἷ,. 8, 4. ΡΆ85. κατα- 
παυομένας, σᾶγι65, ὗ6ῃ. 7; 2. 

καταπλήττειν τινὰ τοῦ ὑπακούειν, Ϊ,. 
8; 5: 

καταπλύνειν, ΘἸτιοτα, ἔὰ. 5, 6. 
κατάπλυσις, Ἰοῖϊο, Εἰ. », 9. 
καταπράττειν, ὈΟΥ ΠΟΘΙ, ΘΟΠΒΘ6 1, Ν᾽ ΘΟ. 

δρῶος 
καταπραΐύνειν, ὈΙδοδγο, Νί. 1, 8. 
κατάρχειν τοῦ πείθεσθαι, ἰαϊΐϊατα ΟΡε- 

αἸΘΏΟΙ ἴδοσυθ, 8}115. ρυϑθῖγα ουθηϊθη- 
αὐ, 1. ὃ. 2. 

κατασκευάζειν τὴν δίαιταν, ΘΟΠ ΒΕ ΙΘΥΘ 
νιού5. ΤΑΙΟΠΕΙη, ἴ,.. 5, 1. κατα- 
σκευάζεσθαι, 5υταῦαδ Ἰηροπάογα δα 
γτηθίδ}]8. οὖ 1ηβίτιθυθ ἤονᾶ Οροτἃ 10], 
Μοῦ. 4; 11, 28, 22, 40. κατεσκευ- 
ασμένοι, ΑἸ ΤηδηΟΙρΙ8 18ΠῚ| ρϑγδίδ 
Βαρεηΐ, νεῖ. 4,22. κατεσκευασμέ- 
νοι εἰσὶ πρόσοδον ἀέναον, ῬοΥροίτΟ5 
τοαϊδαβ 8101 δοααϊβιίνουαπηί, Ψϑαΐ. 
4, τῇ. τὸ δημόσιον οὕτω κατασκευα- 
ζόμενον, Ν᾽ εοῖ. 4,32. ὡς κατασκευα- 
σθείσης τῆς πόλεως, 10.532. φαοπηοῦο 
εὖ 4] 5 ΟΡΟΥΙΙ15. Θ΄ τπ0 615 1η511- 
ἰαΐα οὐ ᾿πϑίτιιοία τ ΒΡ]. ΕἸ 
10. 5ο. [Ιἰογαιῃ δ εοῖ, 6, 2. κατε- 
σκευασμένος πάντα, ΟΥ̓ΩΠΙΡ5. 1η- 
βίγοίαδ, Εἰ. ἢ, 4. 

κατασκευὴ, Ἰ᾿ἰηϑυϊαίαιπ), Νεο. 4, 41. 
κατασκευαὶ μεγαλοπρεπεῖς, ΒΈΌΡΘΙ]ΟΧ 
τααρσηϊῆςσα οὐ αυοχαϊα δα οὐπαΐαπι 
ΡῬουποῦ, Νεοῖ. 4, ὃ. 

κατάσκοπος, ΒΡΘΟΙΪΑΟΙ, ἴ,. 2,8. Μ.4, 
ΠΣ ἃς τῦ: 

καταστρέφεσθαι, 5101 80] 1Ο6Γ8, ΔΑ. 2, 
Ἐ- 

κατατείνειν τὸν χαλινὸν, Εὶ, το, 7, εῃ. 
ἘΘ ΤῸ. 

κατατετμημένα, 86. χωρία, Ἰοδᾶ ΘΧΟΙΒ8, 
ὉΠ46 8ΠῚ ΔΙ Πα ΠΊ Θἤοββιιτα δβϑί, 
οοεῖ. 4, 27. δοηίΓ. ἄτμητα. 

κατατίθεσθαι τὴν ὀργὴν εἴς τινα, ΝΘ. 
ἘΘ; 8: 

καταφανὴς, Θοηβρίοια8, Μ,, 7, ὃ. 
καταφέρειν, ἀδρΙΙΠηοτα, ΒΕΡΡΥΙΠΊΘΙΘ, 

γεη. 5, 3. 
καταφερὴς, ἀθα]ν15, δ εη. 1Ο, 9. 



θθῷ 

καταψῆν, τη] σογο, Εἰ. 9, 6. 
κατειλεῖν, Εὶ. τὸ, 7. 
κατειπεῖν πρός τινα, ἀΘἴογτο δα Δ] θτὴ 

ΟΥΤΊΘΏ, ἰ,. 6, 2. 
κατεργάζεσθαι, ἄροῖ6, Μ. 1, 8. 
κατέχειν τὰ ὄμματα, ΟΟΌΪΟΒ Ῥάβοογο, Ε'. 

ΤΙ, 0. λόγοι “κατέχουσι, θη. 12. 
17. ὅταν κατέχωνται, θη. 9, 20. 
ΟΠ ὉΤρϑηΐμ, 6, 22 δπηοί. 

κατηφὴς, ὑΥ15015, ΠΠΟΓΟΒ5, ΑΥΤ. 7, 2. 
κατιέναι, ἀοδοοηάοτθ, Μ. 8, 2. 
κατοικοδομεῖν δημόσιόν τι, Δ. 23, 4. 

ΔΘ 0115 οσοοαραγθ Ἰοοσπηι ΡᾳὉ]1- 
ΘΌΠῚ. 

κατοπτεύειν, ΘΧΡΙΟΙΆΓΘ, ΑΥΥ. το, 1; 
29. Τ- 

κατορθοῦν, αἰτῖρογο, ΘΠ. 1Ο, 11. 
κατορύττειν, (οἴοαεογο, Εὐ. 4, 3. δ εεί. 

,» 7: ᾿ . .» 
κάτωθεν, τὰ, Ῥοδίεογϊοτδ, ΘΟΠΌΓ. τὰ ἔμ- 

προσθεν, ἴὰ. 1, ΤΡ. 
κατωφερὴς, ἀΘΟΥΒΌΙΩ] Βρεοοΐδη8 5. ἴ6- 

ΤΟῆ5. ΕΠ: Ὁ» 29. 
καῦμα, ϑοϑίιι8, ῬΙυγ. Νβη. 5, 9. 
κείμενοι νόμοι, Ἰεσαεβ σοῃμδβιϊαίΐαθ, [,. 

15» 7. κεῖσθαι, (6 Θαο οὐχ Θαα]ΐθ 
16080, ἃ. 7, τό. 

κεκρύφαλος, γοΠΔΟΌ] τ, ἸΟτιιΠη ἔΓΘΗ], 
400 8]ΠΠσαύαν [το πτη οἰγοα ΒΌΡΘΙ]ο- 
ΤΟΣ ΘΑΡΙΓ15 ρατγΐθιῃ, [ὦ. 6, 8. Νεη. 
ύ: 7. Τηβουρί]ο Δὐίοα Ο.. 1. νο]. 1, 
ΠΟΙΡΟ: Ἱππικὸς κεκρύφαλος, ἐ ἐχήνια. 
ἸΞΞενότιμος Καρκίνου ἀνέθηκε. Ατ]- 
διοίθ]οβ ΗΠ. Α. 2, 17. ΤΌΠΗΙ ΔΉ ΠΠῚ 
Ῥουπὶ νϑηϊτ]ου] πη ΡΥ δἷΐ 
ψΟΟΔΙ] 1ὕὰ, αοα 510 τὰ ἐντὸς ὅμοιος 
τοῖς πλεκτοῖς κεκρυφάλοις. 

κέλευσμα, δα πονγίδίο, Νϑη. 6, 20. 
κελευστὴς, (Ε]οαδία, Πογίεΐοτ, ἃ] 

Ῥτδθοδῦ Ὡδα015 οὖ ΥὙθη] ΟἽ 8, 408 
τηοαογαίν ν 6] νοοθ ν6] τη81160 51ν6 
ῬοΟΥΠΒ6]0, τὖ ΤΟ Π]05 ΘΟα θη πηοᾶο 
ΠΏΡ6]]Δηΐ, ΑΔ. 1, 2. 

κΚενεὼν, ᾿ὰ- 1, 12: 1, 2: 12. 8. κε- 
νεῶνας λαγαροὺς, ΝΘη. 4.1. 

κεντρίζειν, Β01Π1}}15 Ἰποϊΐασο, [ὔ. 
11, 6. 

κεραννύναι, ΤῊΊΒΟΟΓΘ, κεκραμένῃ φωνῇ καὶ 
διαίτῃ ἐξ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων, ἃ 
2, ὃ. 

κέρας, ΟΟΥητι. ἐπὶ κέρως, ἴ,. 11, ὃ. 
κέρας ἡγεῖσθαι, Μ,'. 4,2. 

κερδαλέος, [τποΐποϑιβ, απδοβδύποβαϑ, 
ψεεί. 3.1; 5» ΤΙ. ᾿ξ ὦ 

κέρδος, τὸ, Ἰπογαπ), ΔΝ εοΐ. 5, 4 
κεφάλαιον, τὸ, ταπηΐο, ΔΙ 7 
κεχαρισμενώτατος, ΔΙ ΤΟΙ;.3. 2 
κημὸς, ΘΠ ΟΙΙΠῚ Ἰασαϊίπτη, 0 τΘ 9: 

5,3. Φοδηηε5 ΘΔΥΙΒΌΘΙΘΉ518 ΥἹ]. 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟΌΙΝ. 

Ῥ- 323; ἴῃ οἤδπΊο οὖ ἴτθη0 τηδΧ]]]85 
ΘΟΥ σοηἤπίηρσεί. Ἠϊης νου 

, Κημοῦν, ἸδΡ ΕἸρ ὥς 
κήρυκες, ῬΙΔΕΟΟΠΘΒ5, Α. 1, 17. ἴ,. 

11, 6. ' 
κηρύττειν, ΤΟΙ ῬΥΓΔΘΟΟΠΘΠῚ ΘΘΊΘΕΓΘ, ἴ". 

12, 6. Νεοῖΐ. 4, 18. 
κινεῖν. γῆ κεκινημένη, ἈΘῸΥ δΥΘΙΓΟ Β8Ὁ- 

δοίαβ, βῃ. 5; 18. 
κιρσός. ν. κρισσός. 
κίων, ΘΟἸπΙηΠ8, ΘΠ. 11, 4. 
κλαγγή. ὑλαγμὸς καὶ κλαγγὴ, 8ὁη.4,5; 

ἘᾺ ΤῸ Ὁ» Τ7: 
κλάσμα ὕλης, [γδρταΘὨ Πη ΤἈΓΠΟΙΊΙΠΙ, 
βῆ. 10, 5- 

κλαυθμυρίζεσθαι, Θ]υ]αγ6, ΑΥΥ. 11, 2. 
κλέπτειν, ἴαγ τη Δα ΠΊΘΓ6, Μ. 4, 17: 

18. κλέπτω ἔχων τοὺς ἱππέας, Θααϊ- 
[65 ΟἸΔΓΩ ΠΟΠ]οοο, Μ. 5. 7- κλέπτων 
τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας ἐπιτίθεται, οὐτα 
Θααϊίαύτι ο14π| ἀροτοαϊαν ποβίθβ, Μ. 
ΕΣ. 

κλῆρος, 5075. ΒΟΥ ΘΠΟῚ τοῖο, Α. 1, 2. 
ΤΠ 85, απο Βογίο ΟὈίΙρι, Α. 
1:5. 

κλωγμὸς, Εἰ. 9. ΤΟ. 
κλὼν, τατηυ8, ΘΠ. 1Ο, 7. 
κλωπεύειν, [ΓΔ ἀ6 1 ,Δοοηϊθιι5, ἶ,. 

2. 7. δ΄άθ δᾶ Δπ85}. 6, 1, 1. 
κνεφαῖος ἄρχεται, Ἰποῖριῦ Βα αἸἸπου- 

Τάτ, 1. 13, 3. 
κνήμη» ΟἸΌϊα ΟΥ̓ΌΓΙΒ, Εἰ. 12, το. 66] νο] 
ΠΟ η]Π]8, Ἰν ἴο 5) 5. 7. ὥ) 

κνημὶς, ΔΥΤΩΔίτιΓα, 5. Ἰθρ αΤη θη τη. οὐτι- 
ΤΊ5, ΟΟΥ̓Θ8; [ὦ. 12, 7. 

κνώδοντες τῆς λόγχης, θη. 10, 2, 
τό. 

κοιλόφθαλμος, ᾿δἰ)θη5. οὐστ]ο05. ἀθργθ5- 
505 Θὖ ΘΟΠΟΔνΟΒ, ΕΚ. 1,9. 

κοινοβουλεῖν, 46] ΘΥΔΥΘ ΟΠ 8110 1118, 
ΠΤ 1 

κοινὸς πᾶσι, ΘΟΤΩΤΗ 15. ΟἸΠΏΙ]115, 4] 
ΟἸΩΠΙ 5 ἸΠΒΟΥΝ6 βίπαοί, Ὅη. 12, 
9. εἰς τὸ κοινὸν, ,η. 12, 11. ἀπὸ 
κοινοῦ, 6 Υ8 ΘΟΙΏΤΏΠΠΙ ΟἸΠΠΙΌτ5, ν᾽ Θοεΐ. 

4: 38: 
κοινοῦσθαι τὴν τύχην, ἀδτηπάτη οὖ 1ὰ- 

ΟΥατη ΠΔΌΘΙΘ. ΘΟΙΏΓΊΠΘ, Ν᾽ ΘΟ. 4, 20, 
22. 

κοινωνεῖν τινος, ΥῈΠῚ ΘΟΙΠΠΠΙΏδ [8- 
Ῥογθ, ἴ,. 1, 9. τινὶ, ΒΙΠ2116 1 6856 
8]1Οπ], ΠΔΌΘΓΘ ΘΟΙΠΙΏΙΙΏΘ, ἴ.. 11, 2. 

κοιτάζειν, ἴδοῖο συ άγ6, ΑΥΥ. 0, 1. 
κοίτη, ἰεεΐαβ: ἐκ κοίτης ἀνίστασθαι, 

ΒΌΓΡΘΓΙΘ α6 Ἰοοῖο, Μ. 7, 12. Ο.0116, 
ΔΥΥ. 9; 2 

κολακεύειν τὸν δῆμον, Δ. 1, τ8. κολα- 
κευόμενος διαφθείρεται, Δα ] Δ, 6 
ΘΟΡΓΓΠΊΡΙΓΟΙ, [.. 14, 2. 



ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟΥῦΝ. 

κομᾶν, ΘοΟΠΊθύμ) 6586, ἢ. 11,2. Ε., 
ἘΣ ὃς 

κοπὶς, ΘΠ Ο͵86111 δὰ ᾿Ἰοΐαϑ ΟϑΘΒ1ΠῚ 
1ἸηΓ ΓΘ Παο5 ἸΔΟΠΘΙ, Εἰ. [2. 11. 

κόπος, ἀεἴαςραῦϊο, Ἰαββιίιαο, Εἰ. 4, 2. 
κόπρος, ἢ, ΒΙΘΓΟΙΙΒ, Εἰ. 5. 2. 
κόπτειν τὸν ἀναβάτην, ἘῚ. 1,4; 8: 7: 
δὶ ἰάθπη απο συγκόπτειν, 1. 6. 
[αϊραγθ, απ881] ΟΟΠἐησοτα ἀτύαβ 
ΒΘΒΒΟΤΊΒ. 

κορυφαία, ἈΔΌΘΠδΘ ΡΆΥΒ ΒΕΠΊΠΛΌΤΩ 661] 
6648] ΘΡΡα: ΟἸΏΡΘΏΒ, ΔΌΓΕΒ ΔΙ] ὈΙΘΗ8, 
Εν 5.5.5 551; 6, 7. 
“π΄ ΘΌΓΙΩΤΗΤΙΒ {15 τοῦβ, ὕἴβῃ. 

ΤΟ 2, 
κορυφὴ, νετίοχ, Κ᾿. 1, 8, 11. 
κοσμεῖν, ΟΥ̓Δ, ΘΘΟΟΙΙ 6586, Ε'. 7, 

το: 
κοσμίως, οτάϊηε, ,6η. το, 8. 
κόσμος, ΟΥ̓ΒαΠπηΘηὐΠ), Ν᾽ Θοΐ. 2, 4. 
κοῦφος, Ἰ6Ν15, 861118, Εἰ. 1, ὌΠ τρίχω- 

πα: ΕΠ: 5: 20. ἘΠΕ λ ἢν ς ἢν : 
κράζειν, Ἰαίγγ6, 6η. 5. 9: ὅ, 22. 
κρανεία, ΘΟΥ̓ΏΙ15 ΔΥΏΟΥ, ΘΗ. [Ο, 2. 
κρανέϊνος, ΟΟΓΙΏΘΙΙΒ: παλτὰ, ΚΕ. 

12: 
κράνος, τὸ, σ8168, Εἰ. 12, 23. 
κρατεῖν, ὙἹΠΟΘΙΘ, ΟΕΡΟΓΘ, ὕἴβη. 5.» 20. 

φυλακαὶ ἢν κρατηθῶσι, Μ. ἢ, 14. ἀρ- 
γυρίτιδος, Νεοῖ. 4,45. τῶν παίδων, 
ΤΠΟΙΘ5. ΠΙΡΘΓΟΤΙΏ ΓΟΡΈΓΘ, ἰ,. 2, 2. 
τῶν πόνων, ἸΔὈΟΤΙτΙ5 ΠΟῚ 50 ΟΟᾺΠῚ- 
Ῥδσθ, ὕβῃ. 2, 4. τούτου, 9, 7. τὸ 
μὴ πείθεσθαι, ᾿ταρ6 61:6 οὔ δα] π]8Π}, 
Ι,.. 4, 6. τινὶ, ἈΠ ΔΤ, 56. ἔγοι]- 
θ1τ5 Δ ηη115, εοΐ. 1, 4. 

κράτιστοι τῶν ἐν τῇ πόλει, Ορ(ἸΠηδΐθ8, 
τ 8. τ Ε: 

κρατύνειν, ΠΓΙΠΔΥΓΘ, ΤΟΌΌΥ Διροῖθ, ἰ,. 
2, 3. Ε. 4,4. 

᾿κρείττονας τῶν συμμάχων εἶναι, ΒΟΟΙΟΒ 
1ῃ 588 ροίεβίϑίθ ἤβΌθγθ, ἃ. 2, 

κρηπὶς, οΥτορΙα6, Εἰ. 12, το. 
κριθίασις, Ἐὶ. 4, 2. 
κρισσὸς, νατῖχ. ῬΟΙΙΧ 1, 1901, υ] 

ἸΠΈΘΓ νἱτ18 ΘαᾺ] εβί κιρσοὺς περὶ τὰς 
κνήμας ἔχων. ὃϑεᾶ Ιάδπὶ 4, τού, 
1ΠίοΥ ΠΟΥ ῬΟΤΌτα ΠΟΙ πα δϑθεῦ: 
Κιρσὸς ἢ κριξὸς οἴδημα φλεβῶν περὶ 
κνήμην, πεδίον, ἐ ἐπιγάστριον, μηροὺς, 
ὄσχεον. καλεῖται δὲ καὶ ἰξία ἀπὸ 
τῶν ἐν ταῖς πίτυσι τῆς πίττης 
ὁμοίων συστροφῶν, ἀφ᾽ ὧν καὶ ὁ 
ἰξός. ὕδηι οοαδχ τβοίπβ κρισσὸς ἢ 
κριξὸς παροί. κριξὸς Θϑ [ΟΥΊΟΤΙΠῚ, 
αὖὶ διξὸς ΡΥῸ δισσός. ἘοτΠιᾶ κρισ- 
σὸς εδ ΑΥΠΟ15 ΡΥΓΟΡΓΊΔ, οὖ βουϊρίιγα 
κρείσσους ΔατηοΠοΥα ἀθροὈαΐ 1ΠΐοΓ- 
Ῥταῖθβ βου θη πτα 6888 κρισσούς. 

12, 

990 

6 αϑὰ Αἰοο δαϊηοηοῦ (ΔΙ 6 μὰ8 ἴῃ 
ῦτγο ἀθ ὑπιπουθβ Ῥτϑθίεσ παία- 
γῶτη ρα Εοοβιαπη ἴῃ ΟΘοΟΠΟτηϊα 
ΗΙἸρροοῦ. ν. κιρσός. αἰποα Ρο]]ὰχ 
46 ἰξίᾳ τααϊΐ, βισπιῆοαΐ οἰϊάτη Η6- 
ΒΥΟΒΙΙ5 ἴπ σοῦ Ἰξίας᾽ κιρσὸς ὁ ἐν 
τοῖς μέλεσιν᾽ ὁμωνύμως δὲ καὶ τὰ ἐν 
τοῖς δένδροις. ὅδ᾽6α αἰδιϊποίππ8 1Π 
Κρισσός" ἡ ἐν ταῖς δρυσὶ γινομένη 
διάφυσις ὅθεν ῥέει ὁ ἰξὸς, ἢ ἡ ἐν 
τοῖς ἄρθροις διάφυσις σκληρὰ καὶ 
ὀζώδης. Ῥμοίμαβ: ᾿Ιξία, ὁ ὁ παρ᾽ ἐνίοις 
λεγόμενος κιρσός" ἔστι δὲ αἷμα νενο- 
σηκὸς, ὀνομασθὲν ἃ ἀπὸ τῶν δρυῶν, ἐ ἐν 

. αἷς συστροφαί εἰσιν, ὅθεν ὁ ἰξὸς 
ἀπορρεῖ. “ΓΠΘΟΟΡγαβίαβ ΗΠ. Ρ]. 9, 
10, Ἰυχία 5886 ΠΟΙΠΙΠ8Π8 κιρσοὺς οἱ 
ἰξίας, Ἠδ5 ἴδια πῖ5, 1105 τηδτὶθτιβ 
ἐπιθυῖῦ : καὶ ταῖς γυναιξὶν, ὅσαις 
ἰξίαι περὶ τοὺς μηροὺς ἔνεισιν. ϑοα 
ἰΤΙα 6. 5Β6ΧῸ] Δα βου} ΑὐἸβίοίβ] 88 
ΗΙ ΑἸ. τὸ, εὐ 196 σόπον: ἀπ 1, 

τὲ Ε » ον «ς ΄ Ἑλσε 
10. 1 οϑῦ, οὔτε ἐκ τῶν ρινων ρευ- 

“ ᾿» 2 σις αἵματος οὔτε τι ἄλλο: 8568 6Χ 
οοαϊοα ΤὭοτμηδθ βου θοπαθιη οβὲ 
οὔτε ἰξίαι. Τιαῖϊπι ναγῖοος αἰϊοαηΐ. 
5ΟΌΗΝ. Δα δϑβυοῃ. ἴῃ Κιρσὸς εὗ 
Κισσός. 

κυβερνήτης, 
ΠΡΟΣ 

κυδρὸν σχῆμα, β5ρθεῖϊεβ οἵ δδθιύ5 
ΒΡΙ απ οὐ τηϑρηϊῆοιβ, Εἰ. το, 
τό. κυδρὸν, τὸ, ΒΡΙΘΠ6ΟΥ, ΒΡΘΟΙΘΒ5 
ΤηΔρΉΪῆο8, 46 θαὰ0 φΈΠοσοϑο, ΠΕ. 
ΤΟΝ ΠΟ: 

κυεῖν, τἰογατη σοβίασθ, ΕΠ. 5» 12; 
ΡΣ 

κυκλοῦσθαι, εἴῆσογθ, ΟἸΓΟ πη ν  ηἾγο, ἴ.. 
ΤῊ Ος 

κύμβαλον, σγτηθδ]απη, Εἰ. 1, 2. 
κυναγωγὸς, ΟΒΠΠΠ ΤηΔΟΊΒ[6 ν 6] πα- 

πίον, δ π 05 2: Ἅττ. 7. 6; {2}: ὁ: 
ῬΟΙῸΧ ἢ; ἘΠ: 

κυνηγέσιον, νΘΠηΔίΙΟ, ΕΠ. 1, 2. ΡΟΊΘΧ 
ΘΔ ΠΠη γΘΠΔΙΙΟΔΓΙΠΏ, δ ΘΏ. 10, 4. 
Ῥταθῆα νϑηδίϊοα, τὰΊ. ὑπαγωγὴ τοῦ 
κυνηγεσίου, Δαἀποῖο ργδθᾶδθ ἴῃ 
6Ά8565, ν6η. 6, 12. 

κυνηγέτης, ψοΠδίοΥ, ΕΠ. 5: 25. 
κυνήποδες, ΗΕ π 4 ΔηΠοΐ. 18. 

κυνοδρομεῖν, Οτιτὴ ΘΔ Π10τι5 ᾿Π8 ΟΌΤΤΘΓΘ, 
ΔΙΘΗ ΟΣ ἘΣ τ. τὸ" 22: 

κυνόδους, 465 σΔῃῖπ8, Εἰ. 6, ὃ. 
κυνοῦχος, ΟὈ]Θιι5, ΘΗ. 2, ΤΟ. 
κύριος, 6. Ἰηΐ. 4] παρ εύ Ροίεβίδίθπι, 

1. 2, 2, 11: 4.6: 8, 4. κύριος τοῦ 
ἀγῶνος, 4] παθεύ ροϊεϑβίαίθπι (ογ- 
[8641]. 1,. το, 2. κύριος τῶν νέων, 
ΝΕ τ τι 

σαθουμδῖου πᾶνυῖ8, Δ. 
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κυρτοῦσθαι ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, οἀρυΐ 
δεβίδγ Ἰπουγναίμηῃ, ἴὰ. το, 2. 

κυφαγωγὸς, 51ηπι8ῖο (0110 ᾿πσ6α 68, Κ᾿. 
7, ΤΟ. 

κύων. κύνες θηρευτικαὶ, οΔ 85 γΘΏΔ- 
(1688, 1,. 0, 2. 

κωλῆ, ΡΘΓΏδ, ΘΔΥΠΟΒ8. Ρδ15 ΟἸΤ68, ΠΟΧΘῊ-- 
αἸοθῖη, ὕεη. 5», 80. Αρυὰᾶ Αἰ8ε- 
ὩΔΘΌΙΩ, 641 πϊτϑιηα 16 [οττηδίη, κω- 
λὴν εἰ κωλῆ, Αἰ1615. ἴῃ τιδὰι {1586 
δηηοίαί, ῬΘΥΏ8 ΠῚ) σουύπί να]ρῸ ἴῃ 
ΠΟΘ 15, ὨΙηπ]15 (νεβροῖς), ῬΟΤΟΙΒ. 
ΘΌΒΟΠα Ατιδίοριι. Ρ]αΐ. 112}: Τὰ 
ἐμπρόσθια μέρη τῶν ἱερείων [-}} τὰς 

ἀγκύλας Ἰηϊεγρτεοίδηϊαν. Ααἀάπηΐ: 
ἱερὸς γὰρ Ἕρμοῦ ὁ βραχίων τῶν 
ἀλόγων ζώων. ᾿ἰΠΘϑγοὮ 8 : ΚΚωλέα, 
μέρος κρέατος, ἀγκαλὶς---τινὲς σκέ- 
λος ὑὸς ὀπίσθιον. Ιάξεια: Κωλῆγνες, 
ἀκροκώλια. ῬΠοίϊαδ: Κωλῆν λεκ- 
τέον, οὐχὶ ἀκροκώλιον, οὐδὲ κωλεόν. 
οὕτως ᾿Αριστοφάνης. ῬΙτη ον Ποιη. 
Π. 23, 726, κώληπα ᾿ῃἰοΓΡΥΘίΑ ΌΥ 
ΑΡο]]οηὰΒ τὴν ἰγνύαν, ΠΙΘΒΥΟἢ]α8 
162, οὗ γαστροκνημίαν εἴ κνήμην, 
Ἰυυδίδυ 5 οδπι ἀγκύλην. Ατιϑύ. 
Ναῦ. οϑο, τοιϑ κωλῇ 6ϑῦ ῬΓῸ πιθπη- 
ὈΓΟ νι}1. Ῥοβιαοηῖϊαβ ΑΙΠΘΠΔΕΙ 4, 
Ρ- ΤΡ4 Β, παρατεθέντων κωλήνων τὸ 
μηρίον ὁ κράτιστος ἐλάμβανεν, Ρα]- 
ῬᾶΠ) 6Χ ἔδιμουθ βχοιβδιη μηρίον 41- 
οἷ. Κωλεὸν ΘΔ θη Ῥδυΐθπι ΟἸΧΙΐ 
ΕΡΙΟΠατπλιιΒ. 9, ἡ. 2566 Β. Χεπμο- 
ΒΏΟΏ αἰνούβατῃ ἴδοις κωλῆν δ ὀὁσ- 
φύϊ, εἰ Βα) ηρΊαγ, ἃ μηροῖς οἵ 
ἰσχίοις. ἴη οοοΐδ διηθη οἱ 86 606- 
ὭδΙ ΔΡΡΟΒιία μηρίον ΟΟΙΩΙΠΘΙ ΟΥ̓ δΐ 
Ῥοβιάοῃημιβ. Ἐκ ογάϊηθ ἀθβουρίο- 
Π18 ΒΌΒΡΙΟΔΙΙ ᾿ἰσοῦ ρϑγύθχη ΒΌΡΟΥΙο- 
61 ΟΟΧΘΘ ΟἿΠῚ Ρ6ΪνΊ σΟὨ]Ποὔδ τη 
αὖ ΟΔΥΠΟΒΔΙη 1Π ΙΘΡΟΥΘ κωλῆν γΟΟΔΥΊ. 
Ατηϊρϑῖαβ Αἰἤθηβοὶ 9, Ρ. 2608 Τὶ 
Δίδοται μάλιστα ἱερώσυνα, κωλῆ, τὸ 
πλευρὸν, ἡμίκραιρ᾽ ἀριστερὰ, Π6Πὶ 
Ἰοουστ ΓΘΒΡΙΟΙΘη5 ΗΘ βυοπ:5 ἱερώ- 
συνα δἰῦ ἋἸΟ1Ὶ τὰ τῷ ἱερεῖ διδόμενα 
ἱερεῖα. ῬὨοίαΒ: Τὰ εἰωθότα δίδο- 
σθαι ἱερὰ ἐξαίρετα τοῖς ἱερεῦσιν ἐπὶ 
τιμῃ της ιερωσυνῆης. 

κωλύει ἑτέρων, εηι.. 15, 2. 
κωμῳδεῖν, ἴῃ Β66η8 ἰγαάποογο, ἃ. 2, 18. 
λάβρως ἐσθίειν, ἀνθ. νΟΥΒΓΘ, ΘΟΠΊΤ. 

κοσμίως, ΑΥΥ. ὃ, τ. 
λαγαρὸς κενεὼν, θη. 4,1. τράχηλος 

κατὰ τὴν συγκαμπὴν, Ύ801115, νἃ- 
οὐσ5, ᾿ὰ. τ, ὃ. Ἰαχαβ, ὧἀθ νἱᾶ, βῃ. 
6; ε΄. 

λάγιον, 5. λαγίδιον, οαἰαἾιι8. ἸΒΡΟΙΌΙΩ, 
Ἰδρυβοα]αβ,  ϑη. Ρ, 12. 

ΙΝΡΘῈΧ ΟΒΑΠΒΟΌΝ 

λαγὼς, ἰαριαδ, νδῃ. 5. 2; 4:1: 
1Ο οὗ 5666. 

λακτίζειν, σΑ]οἸΓΑΤΘ, Μ. 1, 4, 15. 
λαμβάνειν τοὺς πολεμίους, ἸΏ ΘΥΟΙΡΘΥΘ, 

Βοϑβίθϑ, Μ. 5. 2. εἰς τὴν γνώμην, 
ΟΡΙΠΙΟΠΘΙα τηθηΐθ 8118 σΟΠΊ ΡΥ ἤθη- 
αεγο, Μ. ό, 6. λαμβάνεσθαί τινος, 
81. τηδηθ ΔΡΡΥΘθμάοθνθ, ἔ. 
1. 

λαμπὰς, Ν᾽ εοί. 4, 52, ΌΙ λαμπάσι 1. 6. 
λαμπαδηφορίαις, ἀδ ααιθὰ8 Ραυβᾶ- 
ΪΔ5. 1, 206. ϑοπο]α δα ΑΤΙΒΙΟΡΗ. 
γε8ρ. 1203, ἈΌῚ δϑὺ λαμπάδα δρα- 
μεῖν. ἸΠογοαοίῃβ 8, ο8, ΔηρΆΓΟΒ 
Ῥουβδυατη σοΙῃραῖαῦ οὐ 115, 48] 
ἴδοθ5 [ογοραπί. ἴ7πᾶ6 ἀρ ΥΥ εἰ8- 
8 ἃ τὰ Ῥιγοιηθῖπεὶ ἀϑαὰθ δα 
Ἰοσῦτη οουαγη ἢ ὉΓΡ6 ΟΟ]]οσδίοΒ 
Ῥα1556. ΘΙ Βίδ!]0Π685, 6] ΟὈΓΒῚ ν 6] 
Ῥούϊιι8 Ἰδοίδηα ἰὴ εὔὐγϑαὰ ἴαοθ οἵ 
βούνδη δ ἢΠαπίτηα νϑ] δῦ οοπίθῃ- 
ἃδγθ, οἵ ἴδοθ δγαθηΐθῃ {τα ]ἴδηι 
ῬΕΙ͂ πηϑηϊι8 1588. ΠΎΡΊΠιΒ5 ΘΠἸΠῚ 
Αβίγοῃ. 2, 15» ὑηϑίϊηιογιμνί, Ἰπα ΕΠ], 
εἐῷ Ῥγοηιοί οὶ σοτδιοξιοίληθ, εὐ ΟμΥ- 
γογομέ ἰαπιρασα 7αοἰαμέε5. ουύτα 
Ἰυαάογαπη σαγᾶτη μᾶθυ]58586. ΤΟρθΙα 
ΔΙΟΠποηΐθιη ὃχ ΡΌ]]πο6 ὃ, 9θ0 8ΠΠη0- 
ἰαῖ. Νοῃ 50]1 δυΐοι Ῥγοζηθίῃοο, 
584. νυΐϊοαηο οἰϊαη εὐ ΜΊΠογνδθ 
1556 ᾿ηϑυπἴο8, το ΔΩ ; 66 
πος ἐεβίαιὶ Ηογοαοίμτη ὁ, τοσ, 6 
ψΌ]οδπο δ ροοτδίϊομθιη 1 ζερα- 
μεικὸς, 46 Μίποενα Ρ]αΐοπϑια 46 
ΒΕραθ]οά τ, Ἰὼ, 328 Δ, ὉΠ] οβῦ : Οὐδ᾽ 
ἴστε ὅτι λαμπὰς ἐ ἔσται πρὸς ἑσπέραν 

ἀφ᾽ ἵππων τῇ θεῷ ;--λαμπάδια ἔχον- 
τες διαδώσουσιν ἀλλήλοις ἁμιλλώ- 
μενοι τοῖς ἵπποις. ϑ6α 101 ποῃ δϑὺ 
46 Μίμοινα βεύῖηο, 5εα 46 θιαηα 
ἴῃ ἰεβίο Βενδιδείοις ου]α. ΟὐΟηΐ. 
ΒΟΉ ΘΩἢ δηπούδίο δα ΠἸπηδθτα 
ῬΡ. ύΖ. ῬῬμοῖϊαβ : ΔΛαμπὰς ἀγὼν 
᾿Αθήνησι Πανὶ καὶ Προμηθεῖ ἀγό- 
μενος. ΑὉ αἵ Ῥυοιπθίῃθι ἴῃ Δοᾶ- 
αἀοϑτηῖα ροβιίῶ Χο αἸΘ ὈΔη ΟΥ̓ ΘΟΓΒΌΙΩ, 
ἰεδίθ Ῥαυβαηϊα 1. 6. ΑἸΊΒίΟΡ 815 
ἤδη. 1231, Π γοῦϊοθ Βαοοῆαπιὶ δα- 
Βοθηᾶθγα στο ἸαὈοῦ ἴῃ (ὐΘ ΒΘ ΠΊ100 
6] ῬῇΌρο ροβίίϑηῃ, ἀπᾶθ βρβϑείθί 
ἀφιεμένην τὴν: λαμπάδ᾽ ἐντεῦθεν. 
(ὐδγδιηϊοιθ γοῸ ἔπι δηΐθ Αοδαδθ- 
ΤῊΪΟΔΙῚ ἴῃ Ἰδίθγ βιηἰϑῦγο βιαβ. Εἰχ 
βοάθιη (ΟΤΏ1ΟΙ ΙΟΘῸ ΟΟΡΠΟΒΟΙΠΏΪΙΒ 
βρθοίαίογθθ ΘΟῃΡΤΘρδίοΟ8 ΟἸΆΤΠΟΥ ΙΒ 
Ροϑβίμ]α88θ. ᾿πι] τὴ λαμπαδηφορίας. 
101 δηϊπὶ οϑύ : ἐπειδὰν φῶσιν οἱ 
θεώμενοι εἷναι. Τάθηη 650. 1204. 
λαμπάδα τρέχειν τιτηογαῦ ἸηΓΕΥ 661- 

5» 1. 
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ἰδιηϊηᾶ νεανικώτατα. ἤδη. 1τοϑῇ, 
4αθεταν ΑΘΒΟΒΥ 8 Ροθία : Λαμ- 
πάδα δ᾽ οὐδεὶς οἷός τε φέρειν ὑπ᾽ 
ἀγυμνασίας ἔτι νυνί. (γυ] Ιοοα5 1ῃ- 
ῬΤΙΠῚ15 Ῥου πο δα ἤπιπο ΧοπορΠοΠ- 
ΤΘαπη 1]Πιϑίταπα τη. πίον διρὰ- 
τηθηΐα ὀψιμαθίας ροδυ!ΐ ΒΘορΡγᾶ- 
βία8 (Παγδοῖ. 6. τὸ (ντι]60 27), καὶ 
εἰς ἡρῷα συμβάλλεσθαι τοῖς μειρα- 
κίοις λαμπάδα τρέχων. 1)6 Μίποῖνα 
ταβίδηθαν ΒοΠο]18 δα ΡΙΠαδΙῚ ΟἸγΏΡ. 
13, 56, ἀ6 Ἐ]]οΙΠ15 ΟοΥϊτ 18 οῖβ. Μ1- 
ΠΘΙΨΔΘ ΘΟ ΘΡνΔ 15 1ῃ Ποπογεῖῃ : Ἔν 
ἢ καὶ ὁ ἀγὼν τελεῖται ὁ καλούμενος 
λαμπαδοδρομικὸς, ἐ ἐν ᾧ ἔτρεχον νεα- 
νίαι λαμπάδας Ὁ ΤΉ ΤΕ, ΡΙαΐαΥ- 
ΟΠ 5 ΘΟΙΟΠΙΒ 6.1, (6 ΑὉΠοΙ5 : Οἱ 
τὴν ἱερὰν Ὁ ΡΣ Ἢ ΠῚ τ τ 
βίοίβιββ γ8ὰ] 51 418 8115 ΔΟΙΟΥ 
ἘἈΠοίογιοαθ δα ΑἸθχϑηάγιτη ο. 20, 
λαμπαδαρχίαν τηθτηογδΐ Δάθη8: 
Τούτων γὰρ οὐκ ἐλάχιστον μέρος 
τῷ νέῳ μέτεστι. ϑοΠο]α Ατ]βίο- 
Ραπὶβ δα Βαπαγιιπι Ἰοσῦτα Ἰαπᾶα- 
{ἘΠ}: Λαμπαδηδρομίαι δὲ γίνονται 
τρεῖς ἐν τῷ Κεραμεικῷ, ᾿Αθηνᾶς, 
᾿Ηφαίστου, Προμηθέως. Βδάθπι 
Θ1Ἃ85 ἴῃ ν. Δαμπὰς μαθοῖ. Οιδ68 
ΘΟΠο1α δα ΗΔΏΔΓ ΠῚ νΘΥΒΊΓΩ 121, 
Ππαρεηΐ: Κεραμεικὸς τόπος τῆς ᾿Ατ- 
τικῆς ὑψηλὸς, ὅπου ἐπετέλουν οἱ 
᾿Αθηναῖοι κατ᾽ ἔτος λαμπαδοῦχον 
ἀγῶνα, ΘΧΒΟΙΙΡΒΙ νἹΠ056 ϑυα85. 1Π 
Κεραμεικός. αθο απ]6Π0 ΔΡΡοϑιιὶ 
την αίτι8 δηποίδίοπα ΥΥ̓ ΕἸ 1888 : 
564 ποπᾶση δρραῖεῦ δὰ σαθιη 
ΤΟΥΤῚ ΡῬΟΙΤΈΧΟΙηῦ ΟΟΤΓΘηΐ6Β ; 
ὭΘαΘ. ΟΙΏΠ6Β, ΠΩ] Ἰδπηραδβ οὐτ- 
Το θαηΐ, δα τ15 νθοῦ] 6858 νἹἱα θη. 
5ΟΗΝ,. ΟΘυοά αἶχὶ ἴῃ δηποία- 
ὯΟΠ6, Ὧ(θ πο οὐῦϑιιθ ΠΟ (0Π- 
ΒΔΓΘ, ΤᾺ ]Βθτ τη ΘΟ ΙΠΟΙῦ ἸοσιΒ 16 1η 
Ῥαυβδηϊαθ, ὉἈὉῚ ἀθ ἂῖὰ Ῥγοιηθύμοὶ 
ἴῃ Αοδαθιηϊα εβῦ: καὶ θέουσιν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ πρὸς τὴν πόλιν. Νίιῃ πόλις 
εϑῦ ΔΟΙΌΡΟΙΙΒ νοὶ ἄστυ ΑΥΠΘΠΔΙτιΠ,. 
Ιὴ [δϑύο τηδρηοῦαη Ραμα θηδθο- 
ΤΠ ΟἸΒ5 Ὁ δῖὰ ΑἸΠΟΥ8. δηΐθ 
Αοδαοδμπηϊδη ροϑιΐα ᾿π]ςς}1}ὰτὴ ἤΠαραΐ 
εὖ 5:16 8 αϑύν ρεγρθῦθδί, Ὁ] 
Απίθυοί!β ἀγα ροβιία αἸοϊαν ἃ Ῥαυ- 
5818 1. 6. ἐν πόλει. ΠοΙτηϊαβ δᾶ 
ῬΙ]αΐοηβ Ῥμαθάτσιπι Ὁ. 78 : ὋὉ δρό- 
μος ὁ μακρὸς τοῖς Παναθηναίοις ἀπὸ 
τοῦ βωμοῦ τοῦ [Ἔρωτος ἐγίνετο" ἐν- 
τεῦθεν γὰρ ἁψάμενοι οἱ ἔφηβοι τὰς 
λαμπάδας ἔθεον καὶ τοῦ νικήσαντος 
τῇ λαμπάδι ἡ πυρὰ τῶν τῆς θεοῦ 
ἱερῶν ὑφήπτετο. 6 πος [εβίο 

θθῦ 

ΘΟΒοΙ ον. Ρ]αἰοπιοη ΕΠ ΪΚΘΏ1] 
Ρ. 142: Καὶ ταῦτα μὲν ἦγον εἰς 
ἄστυ Ἑκατομβαιῶνος μηνὸς τρίτῃ 
ἀπιόντος. Ιάδιῃ ἴῃ Ασα. 

λαμπρὸς, 1]]τιϑ 118, ΘΠ. 1, 13. αἸρττ8 
ΑῸΙ Βρθοίείῃ, αν ν᾽ Ὁ ποῦ τ 
ἴχνη λαμπρὰ, γεϑι] 618 ΤΑ ΠΙτηΘ 0Ὁ- 
ΒΟ Τα, ΕΠ. 5, 5- Τὰ ἐν τῇ ἱππικῇ 
λαμπρὰ, Μ.Ὶ, 11. 

λαμπρότης, ΒΡΙΘ ΠΟΥ, σαδύιιβ. τηΔρΉ]ῇ- 
Ο5, Εἰ. 11, 9. τῆς φυλῆς, Μ. 1, 
Ὁ 

λαμητρύνειν, ῬΟ]ΓΘ, ΠΙΠΠΔ πὶ ἴδοοτα, [. 
12, 8. ἵππον, 1.6. ἵππον μεγαλο- 

πρεπῆ ποιεῖν, Ἐ. 1ο, 1. 1΄6πὶ αποάᾶ 
λαμπρύνεσθαι, βιιρεγῦ τ, 46 θαῦο 
115 Ρτοστϑαϊθηΐθ, Αυὐτ. 7, 7. λαμ- 
πρύνεσθαι, ᾿ἰΐοΒοοΥο, (6 ΟἸΥΡΘΟ Ρο- 
ΠΠΠῸ Ἰπτ: : 

λανθάνειν, Ἰαΐετο: οἷόν τε λαθεῖν συν- 
ελθοῦσιν εἰς ταὐτὸ τοῖς νησιώταις, 
ἸΠΒΌ]ΔΠΙ ΡῬοβδαηῦ Οἷδ ΠῚ ΘΟΉΨΘΉΪ., 
Α. 2, 2. ἔλαθον καταλιπὼν, ΟἸΔ1Π1, 
Ἐπ τς πΐθ Ὠοβίβ, στϑααὶ, Μ. ὃ, 
25. λελήθασι μανθάνοντες, ΒΘ, ΒΙ1Ὶ 
αἰβουηΐ, Α. 1, 29. λανθάνει προσ- 
πίπτων πρὸς πολλὰ, ᾿τηργτἀΘηΓ6 1 1η- 
οΟἸατδ τη τα] 5. οδΙδιηϊαΐθβ, θη. 5» 
28. 

λαπαρὰς λαγόνας, 6Π. 5, 30 Δηπού. 
λάσιος, νἹ]Π]Ο55, ᾿ὰ. 2, 4. πόδες, Ἰ6ρο- 

115. θη. 8, 8. Ἰροῖ ΘΗ: [9. δ: 
λαφυροπώλης, Βεοΐογ, 41 ρῥγδθάδπι 

ὈΠΙνΘΥΒαη οτηϊΐ, δδπαιιθ ροβίθα 
ΒΞ:  ] δύση αἸνθηαιξ, ἴ.. 12,12. Οοηΐ. 
Χροη. Αρθ8. 1, 18. 

λέγειν, ΟἸΠῚ Ρορυΐο Δ6ΘΓΘ, ΒΘ ῃ ΓΘ Δ ΤΩ 
αἼοατθ, Δ. 2, 17. κακῶς τινὰ, τη8]6- 

αἸΘΘγθ, Α. 2. τ. 
λεία, ρταθάα, Μ. 7. 14. 
λεῖος, Ιδθν15, Εὖ. 4, 2. το: Ὁ 7: τὸς 

γεβη. 2, 8. σοπίγ. τραχὺς, Ε. ο, 9. 
χώρα, Υορὶο ΠΟ ἃβρθῖα ὙἱΓΡῸΪΕ18, 
5Υ1. ἄξυλος, Δ. 2, 12. 

λειμὼν, ῬΓαύατα, ΔΙΟτ" ΠΣ τρ: Ὁ ΤῊΣ 
λείπειν τὴν τάξιν, διοϊοτη ἄδθοτοτθ, Μ. 

χ; 
ΧΦ ρα. ΟὈ]Ιχαα5,  εη. 4; 3. 
λήγειν, ἀδῇἤσετγο, γεοῦ. 1,2. τ ρθη. 

Μ. 3; 4. 
ληίΐίδα ἄγειν, Ηοτπθυΐοαπη νοοδ θΌΪ τὰ 

αὯἀθ ῥγαθᾶδ δθδοΐδ, ργϑθοῖραθ Ρθοο- 
ΤΌτη, Ρτδθδπὶ ἄρέγο, δήοσυθ, [. 
18} 1 

ληζεσθαι τὰ τοιαῦτα, Ῥγδοᾶατ!, Μ,.. 4, 
5Ο-: Ὁ 2: 

λῃστὴς, ἰαῖτο, Μ. 7. 8. λῃσταὶ οἱ 
κατὰ θάλατταν, ῬΓΔΘάΟΠ65 ΠΊΔΥ ΔΓ], 
Μ. 8, 8. 
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λιγυρός. οὐρὰς, Νδη. 4, 1 Δηποί. 
λίθινον, τὸ, δύαϊιιδ, τηϑττήογθα, ἴ.. 5, 6. 
λίθος, ταϑυτηοῦ, δ᾽ βοΐ. 1, 4. 
λίνον, ᾿ἸΠτ|π|, ΑΔ. 2. 12. 85. ΠΙππὶ οχ 

110, ἴβη. 2, 4. 
λιπαρεῖν, Β11Ρ0]1ΟΑΓΘ, ΑΥΤ. 5. 5- 
λιπαρὸς, ὨΪ Ιά 5, πποΐπ5, ἴ,. 0; 5. 
λιχνεία, σταἷδ, ἢ. 6. Ἰαχιτῖα 1ἢ ΟἸ015, ἴ.. 

τ 
λόγος, ἸΠ6Γ, Εἰ. 12, 15. ΟΟἸ]οααίθτη : 

ἐν λόγοις εἶναι, (Ο]]Ο4 1], Νίεη. 1, 
11. 

λόγχη τοῦ ἀκοντίου, ΒΡΙοι απ, Εἰ, 12, 
τ ΟΝ ΤῸ 5. 

λουτρὸν, οἱ λουτρὼν, Ὀαίπουτῃ, Δ. 2, 
1Ο. 

λοχαγὸς, σοηϊα]10, ριδοίθοϊιβ σθπία- 
Τα 6, αυ86 λόχος ἴῃ ΠΊΟΥΆ Θραιΐδηδ 
ἀϊοιῖατ, οἵ νιἀθῦπν σΟΙ ΡΥ ΠΘΠα]586 
σθηύαχῃ τ} }1065, ἴ,. 11, 4. 

λόχος, ἴ,. 11, 10. 
λύεσθαι, 8 η. 1, 17. 
λυμαίνεσθαί τινι, ΘΟΥΓΌΤΩΡΘΙ6, Εἰ. 4, 2. 
λυπεῖν, τηοϊοϑίια δίπεθγο, Μ. 2, 7. 

(θα πὶ ΟΥΘΆγ6, ἷ,. 12,4. λυποῦντα, 
τὰ, τηο]οϑία, αὰδ6 Ἰηϊδδίδηϊ οἵ 101]- 
ΤᾺ Π|: ΠΣ ΣΡ 7: Ὁ. 

λωβᾶσθαί τινα, πΟΟΟΙΘ, Α. 2, 12. 
λῷον καὶ ἄμεινον, ΔΟΟΘΡΙΠ5. οὐ Ὁ{111118, 
8 5 ΕΟ" 2. Ὁ, 

μὰ Δία, ἴἷ,. 14, 1. 
μᾶζα, Ϊ,. 5. 2. 
μάθημα, ἀἸ5οΙΡ]1η8, Τ6 5 αἸβοθηᾶδ, Εν. 

12. 14. δεη. 7: το. Δυτδη. 25; 9. 
μαινόμενοι ἄνθρωποι, αὶ ΟὟ ᾿ηΒο {18 Π| 

οὐ ἸΙΙΔΙηθὰ τη816 σοπβϑαϊαηΐ, Α. 
1; 0. 

μακαρίζειν, [6] ΟΘ΄ Ργδθα]οαγθ, ΔΘ. 
1. 

μακρόδρομος, αὶ] οὐτϑα Δ ΒΟ]ν1 8ρᾶ- 
ὕτπτη Ἰοησάτῃ, Νἴεη. 5, 21. 

μάλα ὠφέλιμα, τὐ}}]5Β]τηδ, ἴ,. 12, ὃ. 
οὐ μάλα πως, ποη δήϊηοάπηῃ, Νοοί. 

4; 29. 
μαλακία, τηο] 1168, Ἰσηαν!α, ΘΠ. 2, δ. 
μαλακίζεσθαι, δερτοΐδγο, ΑΥΥ. ὃ, 4. 
μαλακὸς, ΤΠ0]118, οη αατ5, 6 ἸΟ60, 
ἘΠῚ Ὁ; ὃ: : 

μάλιστα μὲν οὖν, εἰ δὲ μὴ, Εὐ. 6, 
14. 

μαλκιῆν τὰς ῥῖνας, 6ῃ. 5; 2. 
μᾶλλον, 11ΠΘηΐ1π8, Εὐ. 8, 14. 
μανικὸς, ἸΏΒΔη101.8, Μ. 1, 12. 
μανὸς, τΆΓ085, θη. 5, 4: ύ, 15. 
μάσσων, ΤηΔ]ΟΥ, ἸΟΠΡΊΟΥ, [.. 12, 5. 
μαστιγοῦν, {ἰᾶοὙ18 σα 618, ὰ. 1,1. 
μαστιγοφόρος. [{866]11ἴ8γ, ΠΡ 5. 
μάστιξ, Παρο] τη, βουίιςα. Εἰ. 8, 4. 
μαστὸς, ΤηΔΙηΓΉ 1118, ᾿ῃ 68886, ΘΗ. 2, 7. 

μασχάλη, ε]α, ἈΧ1118, Εἰ. 12, 5. 
μάταιος, νδητϊι8, 51η6 οἤδοία, ΠΕ. 5, 5. 

γεοί. 4, 41. 
μάχαιρα, ρ]δαϊαΒ. ἸποαΤν5. δα ΟδΘΒ1Πὶ 
θυ πα πῇ ρία5, Εἰ. 12, 11. 

μεγαλεῖον, ΘΧΊΤΩ] πη, 406] ΟΡΟΥΔΘ ΡΓ6- 
{Π1π| οϑί, ἰ,. 1. 2. 

μεγαλείως ζημιοῦν, ΟὙΑΥΟΥ ΟαδίσΑΥΘ, 
Ι,...4,6 

μεγαλοπρεπέστερος ἱππάζεσθαι ἵππος, 
Ἐς το, 1. μεγαλοπρεπεῖς, [. 1ο, 5. 
μεγαλοπρεπέστερον ἑορτὰς ἄξομεν, 
νεροῦ. 6, τ. 

μεγαλόφρων, ρΘΠΘΙΟΒΙΙΒ, Τ]ΘΡΉΙϊΙ8, Τὰ. 
11,1. ΒΌΡΕΓΡΙΒ, αὐτοὺς ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, 
᾿ψὸ ΠΩ)» ξἰο 

μεγαλύνεσθαι, ἰααϊ 5101 ἀποδτθ, ἴ,. 
ὃ, 2. 

μεθημερινὸς, αΙαγηα8 : φυλακαὶ μεθη- 
μεριναὶ, ΘΧΟΘΌΙΔΘ αἰ Π86, ἶ,. 12, 2. 

μειζόνως, τηδ91]5, ,Θῃ. 12, 2. 
μειονεκτεῖν, ἙἀΘἔΘΙΙΟΥΙ 6886 ΘΟΠΩΙΠΟΠΘ, 

ΠῚ ττ Ὁ ΔΙ 
μειοῦν, ΥΤΩ]ΠΊΙΘΓΘ: τὴν κάθαρσιν, ἸΘΉΪι8 

ΡύΓραΓΘ, ΠΕ. 5, 9. 
μείους, ῬδιοΙοΥ68, Μ. 7: 2. 
μειρακιοῦσθαι, μι ῦαθοργο, [.. 2, 2. 
μελάγχιμα, Ἰοοᾶ ὉὈῸΡῚ πὶχ Ἰἰχαοίδοία 

ΘΟΙΟΥΘΠῚ ΠΙΘΤΠῚ (ΘΥὙ86 ΓΘ]Ιατῦ, ἡ Θη. 
ΘΙ 

μελετᾶν τὴν ἱππικὴν, τηθα]8 11, ΘΧΘΙ- 
Ο6ΓΘ. το δαπεβίτοιῃ, Μ. 8, ὅ, τύ. 
εὖ μάλα μεμελετηκὼς,1, 258. μελετῶ 
ἀναπηδᾶν, ὈιϑϑΌτγη ΤῊΙΠῚ ΘΟΙΏΡΔΙῸ 1η81- 
ΠΘΠΑΙ, Εἰ. 7, 2, 17. 

μελέτη, ΘΧΘΙΟΙΔ΄10, σοτηΠηθηίδί]ο οΆΤη- 
Ρϑϑίσβ, Μ. 4, 32. μελέτη τοῦ θεῖν, 
Β.ΠΟΙ ΤΩ ΟΌΤΥΘΠΕΩΙ, ΑΥΤ. 25, 6. 

μελέτημα, Οοτητηθηΐαί!ο, Εἶ. 11, 12: 
ΠΡ)» ΠΡ 

μέλλω, «. ἴηἴ. ΡΙΓΔΆ65., 1. 1, 2. [αἴ., 
γροί. 35,11. ,βη. 9. 2. 1... 2, 8. 5116 
ἸηΠηϊῦνο, ν᾽ οί. 4, 28. τὰ μέλλοντα, 
Γαΐατα, Μ. 9. 1. 

μέλει εἰ μέλω, οὐτῸ, πη66 μεμεληκέ- 
ναι, Μ. 4. 7. μεμεληκότα, Μ,. 7, 14 
δηποῦ. 

μεμνημένος, ΤΩΘΙΠΟΙ : εἴ τινες ἔτι εἰσὶ 
τῶν μεμνημένων, 81] 4Ἃ] βΒαπηΐ απ] 
Δα πος τϑοογαθηΐαγ, νοῦ. 4, 25. 

μέμφεσθαί τινα, δ᾽1ατθτη ΓΕΡΙ ΘΒ ΠΕΙῸ, 
ῳ Οχτ τς 

μένος, τοῦ Γ. ὑπὸ χαρᾶς καὶ μένους, 
γεη. 6, 15; 10, τό. 

μέντοι, ν6ΙῸ, ἴἷ,.. 1,1; 0, 233 14; 7- 
ΡΟΙΙΌ, ἴ,. 13, 1Ο. 

μέρος, ῬᾶΥΒ: ἐν μέρει, Δ] (Θγ ΠΔΕ1π|, ν]- 
οἰβϑίτη, Μ. 92, 9. κατὰ μέρος, 1. ἢ. 
ἐν μέρει, Μ. 4: 2. μέρει, οὕτη Ῥδτΐθ 



ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟΟΥΞΒ 

ὈΟΡΙΔΓΊΙΠΏ, ΟΟΠΙΓ. πάντες, δεοεῖ. 4. 
.48. μέρος τι, ΡΆΤΕ ΤΩ, 85 τὸ 12: 

μέσος. ἐν μέσῳ εἶναι. Ἱπη ρα! πηθπῖο 
εξ586, Δ. 2, 2. ἐξελαύνειν ἐκ τοῦ 
μέσου -- ἀνθρώπους, ταῦ]εταα1- 
ΠΕΠῚ Ξρεοίβϑίογιπι δἤϊσασα 6 Πιθῆῖϊο, 
Π6 Ξ1πΐ ᾿τηρϑαππηοπίο, Δ. 3, το. 

μετά τινος μάχεσθαι, δάνετξιιξ Δ] ΠΕΤα 
αἸτηῖοδγα, ἴ,. 11,7. μεθ᾽ ἡμέραν, 1η- 

ἐογάϊα, [.. 2, 8. 
μεταβάλλειν, τητιϊδτ1, Εἰ. 1. 17. μετα- 

βάλλων ἄγω. 41185 1π Α[ῖ1ὰ Ἰοςᾶ ἀπιςο. 
ψεη. 6, 4. τοὔνομα, ὕεη. 6, 2ο. 
μεταβάλλεσθαι. τοαΐᾶγϑ. τὴν ἱππα- 
σίπν, ἴὰ 5. 5. 7. 12. τὸ δόρυ εἰς 
τοὔπισθεν, Ἐ,. 8, το. 

μεταβολὴ ἱματίων, νϑεξξίατη γναγιθΐίαβ εἴ 
τητπΐϑεο, ἴ,. 2, 1. 

μεταδεῖν, ἃ Ῥτδαβερὶ ξοϊαΐαπι ἰγδατι- 
ΘΕΓΕ. μεταδετέον. Βα 

᾿ μεταδιδόναι τινί τινος, ΠΟΓΗΓΤΗΠΙΠΊΟΔΓΘ, 
τε 5. π. Μ. ὁ. 6. 

μεταδρομὴ, ἱπβοοίδί!ο, ρειβθοιίο ἔαὰ- 
ἔπρηξε. 6: 4. 7: 9. 18. 

μεταθεῖν, οὔτξα ρμεγξεαθ, Μ. 4, το. 

γεπ. 3, το; 4, 5. 9. 33: 
μετακινεῖν, 6 Ἰόευ 5110 ΤΠΟΨΕΓΙΘ, ἴ,. 15,1. 
ἈΠῸ 5. Βὰ ἡ. 6. 

μεταλαβεῖν παλτὸν, τηυΐαγα, Εἰ. 12. 13. 
τὸν λεῖον χαλινὸν, Εἰ. το, 6. 

μέταλλα, δτσεπίοαϊπδο, δ εοῖ. 4, 4. 
12, 28, 43, 46, 47. 49. 

μετάλλαξις, τηπΐδί!ο, σαβίαβ, 

4- 4. 
μεταμέλειν, Ῥοδηϊΐετα, Ε;. 6, 13. 
μεταξὺ θέουσαι, Ἰῃΐοτ -ο τ ἄπτη 

Εὐτταπί, ἵεπ. 3. το. μεταξὺ ἄρ- 
χοντες, ἄστη ααδας 5απὶ ἴῃ τηϑσ]5- 
ἐγαΐα, [,. 8, 4. 

πο σν “Ὁ... οαϑίγα τηπζᾶτγε, 
ἘΞ ῚΣ τ: 

μεταστρέφειν ὄμματα. οὐουΐοβ σοπίοΥΙ- 
απετα, σου 5 ἢποΐαδτθ, [,.. 3. 6. 
ΑΙ. στρέφειν. 

μεταφέρεσθαι, ἀἸΞξοῦτεατο, ἵεη. 4. 5. 
μεταχειρίζεσθαι. ἐγβοῖᾶτθ, Νε σε. ἢ. 4. 
μέτεστι πᾶσι τῶν ἀρχῶν, ΟἸΏΠΕΞ5 ἐσέ τῃ 

ΡΑττοῖρῈΞ ΤΠ ΔΘΊΞΙΓΔΙ ΤΩ, ἜΤ ἘΣ 
μετέχειν τινὸς, ΡΑΙΠΟΙΡΘΙΏ ἢοΤΙ, ν ὅξε 

51 8). 
μετεωρίζειν, ΞὈΌΤΕνΑΓτα Δ]Έ 15, Ο]]6ΓΕ, 

ἘΠΕ Ἐεβ.4- τι. 7. 9. ξεη. το, 12. 
μετέωρος ἵππος, 5 Ὀ]ΠἸΓη15, 41] Δ]ττιξ 

Ἰηστραϊπαν, Εἰ. 11,1 εγδοΐαβ, βίβηξ, 
γε η. ΤΟ, 13. ὄμματα, ὕεῃ. 4.1. 

μετιέναι, ἃσστεαϊ, ραυϊδίατη εχῖτα ἴῃ 
Βοβέσατῃ, εεΐ. 4, 48. 

μετοικία, 105 ᾿Π6] 8111Π|, Υ δοΐ. 2, 7. 
μετοίκιον, ἰτἱ θαΐατα ἀποάεοϊτη ἀγβοῆ- 

εβῃ. 

τπδττιπ, απο “πο ΠΠ1Β ΠΟ] ΌΠΠ1ΠῚ 
εξ 1051 ΠΡογῖπΙ ροπαεθαπέ, τἰἴ 5101 
Ποοτεξ ἴῃ πτῦς Βαδιίαγο, βοΐ. 2. 1 

μέτοικος, ἸΠαῸΠΠππβ, ἃ. τ, το. ες. 
ἐπ Ξο "240: Μο 6: 

μετοικοφύλαξ. Ουγδίογ δ ΡϑΙΤΟΠτΙΞ 
Βα πογαμῃ, δ εεῖ. 2, 7. 

μέτριον, ΄φαδπίατη 5.15 εβί, Μ. 4.1. 
βυῆηοις, Δ. 9,7. τοῖς μετρίοις ἔχειν 
“χρῆσθαι, ἘΠ τεῦ σι 9: 

μέτρον σίτου, ταράτιϑ, πιοπβιτα ΟἸΌῚ, 
γαστὴρ, ἴ,. 2. 1. τοῦ μὴ λαθεῖν, Μ. 
4. 1. ὑπεραλεῖται τὸ μέτρον, 
8 ἀξ 

μετωπίδιον, ἔτοπέα]6, Εἰ. 12, 8. 
μέτωπον, ἔγΟΠΒ 86εἰ, ἴ,. τι, 8. ἐπὶ τοῦ 

μετώπου ἐλαύνειν, ΜΙ. 5, 6 δπποί. 
1Ο. τὸ μέτωπον μηκύνειν, ἵτοπίετη 
ἀεη τνηρς Μ. 4.9. πλατύνειν, Μ. 

4.3 
μέχρι τῦττς δα βεπθοίαίειη. ΠΞ6ῈΕ, 

Ι,. 10, 1. μέχρι τούτου, ὨδοΐεπΈ5, 

6. ἢ, απδὲ αἰεοΐία ξΞαπί, δ εεῖ. 4, 
51: 

μὴ Ροξέ ἀπέχομαι, Μ. 9, 5. οὐχ οἷον 
τε--ὥστε μὴ οὐχὶ. Α. 3, 8. ἀδύ- 
νατὸν μὴ οὐκ εἶναι, γε η. 5.31. δύ- 
σελπις τὸ μὴ οὐχὶ, εεῖ. 3, 7. μὴ 
ὅτι---ἀλλὰ, Αττ. 24.1 

μηδαμοῖ περιβλέπειν, πΞα ΔΤ ΟΟἸ]ΟῸ5 
ΟἸγοππΐοεσο, ἴ,. 9, ".. 

Μηδικὰ, τὰ, Ὀ6116 Ῥεγβῖοβ, Υ᾽ δεῖ. 5, 5. 
μηκύνειν, ῬΟΙΤΊΘΕΓΕ, τὸ μέτωπον τῆς 

τάξεως, Μ. 4.0. 
μηριαῖαι, αἷ, ἴετηγΓ Θααϊ, Εἰ. 1Ι, 4. 

ΘΔ Π15, Υεη. 4. 1, 8. 
μηρὸς, ἔσπετιγ, Εἰ. τ, 7. Τ4. 
μητρῷοι θεοὶ, ἵεῃ. 1, 15. πρὸς θεῶν 

πατρῴων καὶ μητρῴων, Η. 6Υ. 2. 4, 
ἘΣ 

μηχανᾶσθαι, ἐκοοστίαγο, Μ. 5. τ4. τὴν 
τροφὴν, Ξ1:Ὸϊ νἱοΐατη ρᾶταγθ, [;. 
2. πεῖ εἰς. Ἐπ ἘΠῚ: ἘΠῚῚ9- 

μηχάνημα, σΟΠΞΉ απ, Ξίγαίθεσθιηβ, Μῇ. 
5. 3. μηχανήματα, ἰπεξαΐα, [,. 

2. 2} 

μηχανητικὸς, ΞΟΙΘΥΒ ἴῃ ΘΟΠ51Π5 6χοο- 

σιίαπαιϊβ, Μ. 5, 2. 
μηχανικός τινος, 4] ρΡοΐθϑδξ ΘΟΙΏΡΑΓΆΤΘ 

Δ ααϊά, Τ12..8ὃ- 
μικρός. ἐν τ - κάμπτειν, ὈΤΕΥΊΙ, ΤῈ- 

Ρεηΐθ 86 Βεείετε, Ε. 7 5 ἘΞ ΘΕΈ η: 
ψεπ- ἢ; 42: ὦ ΖΕ. 

μισθοῦσθαι. τοί τη Γ6, τηθτοεάθ οοη- 
ἄποοτο, γ εεΐ. 4. 19, 20, 22. 

μισθοφορὰ, τηρτοεραεβ δοςερίδε, ἃ. 
ἘΠΗΣ 

μισθοφορεῖν, ορεζδτη Ξιδτη τηδγοεβ 
Ἰοσϑτθ, δεοῖ. 3, 5: μισθοφοροῦν 

Ζ 
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ἀνδράποδον, ΥΩΘΠΟΙΡΙΤΙΠΏ, οἰ] τ15 τιϑὰ8 
8118 Ἰοσδίαγ, Δ. 1, 17. 

μισόθηρον, ἰδοαϊθτη νΘ δ, η15, θη. 

9» 9. 
μνᾶ, τηῖῃϑ, ρα Αἰσοβ σοητ ποῦ τοὸ 

ἀΥ̓ΔΟΏτηΔΒ, νοῦ. 5, 0: 4. 22. 
μναϊαῖος, τηϊηαθ Ροπαᾶπβ μαῦθηβ, Μ. 

το τὸ, «25. 
μνημεῖα οὕτω καλὰ καὶ μεγάλα παρα- 

διδόναι, τηοπιτηθηΐα 5886 νι γί .15 
ΤΟΙ Πα] ΌΘΓο, Νεη. 1, τό. ἢἸΒ] μνήμῃ 
παρέδωκεν 5οΥ1 δία τϑοίτιι8, 

μοῖρα θεία, Ὀεποἤοίατηῃ αἰνίηθτη, δ᾽ εοῦ. 
1, δ. 

μόλις, ἄθοτοα, ΘΠ. 1Ο, 2. 
μονοῦν, 5οΙυτη ΤΟ] ΠΉΤΙΘΓ6, ΟἸΘΒΘΥΘΓΘ, 
ΘΠ ὉΣ Ὁ: τὸ 2. 

μόρα, ταοΥδ, δρια ᾿ϑοραδοιηΟὩ105 εβϑβί 
ΘΟΠΟΥΞΒ, 85. σαΥῖ 5. ΠΌΓΊΘΓ ΙΒ ΤΩΙ ΠῚ 
ΘΎΔΥΙΒ ΔΙΤηΔίτιΓαθ, ἴ,. 11, 4. 

μόσχειον, (στέγασμα) τεστιτηθηίατη 6 Χ 
ΘΟΥ͂Ο νι ]1π0. Ε'. 12, 7. δεη. 2,9. 

μυκτῆρες, ἩΔΙΕΒ, Εἰ. τ, το. ΘΠ. 5. 11. 
μυῶδες, τὸ, τοῦ σώματος, ΘΟΥ̓ΡΙΙΒ ἴοΤῸ- 

ΒΌΤΩ, ΑΥΥ. 6, 2. 
μυωπίζειν, οΔἸσΑΥΙτ15 ἸηΒΌ σατο, Εἰ, ΤΟ, 

1 2: μυωπίζεσθαι: τὰ 5. ἢ; ἼΠ- 
ἍΠ τ’ τὸ: 

μυωπὸς, Ἰυβοϊοδαβ, ΘΗ. 2, 2, 2. 
μύωψ. οαἸςδΥ, Εἰ. ὃ, 5. 
νᾶμα, Ἰαῖοχ, εη. 5; 24. 
νάπη; 5α]ῖυ.5, Μ. 4. 4. Νξϑη. 5» 15: 9» 

Τὴ: 
ναυκληρεῖν, ὉΔΟΊ ΪΔΥΙα πὶ ἴδοευθ, [᾿. 

ἡ3- 
ναυκληρία, τιανὶου 118, ΝΜ. 9, 2. 
ναύκληρος, ὩδυϊΟΙ]ατα5, ναϑοῦ. 2, 4, 

12; 5» 3: 
ναυπηγεῖν, Πᾶνα8 ΔΕαΙοαγα, οί. 4, 

85. ν, ΄ 

ναυπηγήσιμον ξύλον, 
ΖΕ ΤΣ 

ναυπηγὸς, Δ ΌΘΙ πᾶυίζίοιιβ, Δ. 1, 2. 
ναυτικὴ, 80. τέχνη, ΔΥΒ ὩΔΥνΔΙ15, Α. 1, 

10. 
ναυτικὸν, τὸ, ΥῈ5 ΠΕΡΔΪ15, Α. 1, 12. 

γεοῖ. 2, 9. τὰ ναυτικὰ, Μ. 7, 4. 
νεαρὸς, [ΘΠ 6186 δοίδι!5, νϑη. 9; 1Ο. 
νεβρὸς, Ν εη. 9. 1 5666. 
νεῖκος, Ποῃ οηὐο, ἴδῃ. 1, 17. 
νέμειν πλέον τινὶ, ὈΙΌγα, ΟΟΙΠΠΊΟαδ 

{ἸΌΌΘΙΘ, Δ. 1, 4. νέμεσθαι, Ρδϑ5Ε], 
γι οη: 0: ὃ. 

νεογενὴς, ΟὉἱ οδὺ ἴθ μ δ δϑίβϑίβ, 8. 
ΤῸΣ 22. 

νεογνὸς, 41 οϑύ ἰθποῖδθ δϑίδίϊβ, ἡ βῃ. 
9. 1. νεογνὰ λίαν, 46 δαπηοαπτη 
[6 6}118 ἸΘραβου 8, θη. 5. 14. 
ΠΟΙ, ἤδη ἔτειοι. 

Τηδίο αὶ ὩΔΥ 8115, 

ΙΝΌΕΧ ΟΠΑΈΒΟΤΝ. 

νέος, αἱ δῦ Δα] ΠΠΟΥἹ5. δοίδί!β, αἰ θσί 
8. νεογνὸς, ἴῃ. 9, δ. 

νεώριον, ᾶνΔ]6, Δ. 2, 2. δ βοΐ. 6, τ. 
νεωστὶ, ἩΤΙΡΘΓ, ποη τα Ῥγϊάθιῃ, δ βοΐ. 

4. 28. δ εη. 9. τό. Ὶ 
νησιώτης, ᾿πϑυϊαη5, ἃ. 2, 2. δεῖ. 

8: Ὁ. 
νικᾶν πολὺ, Μ. 8, τι. 
νίφει ὁ θεὸς, Ν εη. ὃ, 1. 
νομίζειν, Ἰασθ᾿ὶ ΒΔΏΟΙΓΘ, ἴω. 2, 4: 12, 2: 

8» 5: 
νόμιμον ποιεῖν, ἸδΕρθ ΒΔΠΟΙ͂ΓΘ, ἴ.. 4, 7. 

νόμιμα, Ι.. 1: 1. 

νόμισμα, ἨΠΙΠΙΒΠΊ8, ΡΘΟΘΏΪΘ, ἴω, 7, ὅ- 
ΔΙΘΟΙ 5:2: Ἵ Ὁ; 

νομοθετεῖν, Ἰδρθ ΒίΔ Ὀ1Π|γθ, Π.. 5» 1; 
τον τὸ 

νόμος, τηο8 εδ΄, [,. 19, 8. 
νοσεῖν, 46 οἰν! αἴθ, ᾳα86 νοὶ ἔγατηθηίὶ 

ἴπορῖα Ἰαροτγαῖ, νϑὶ 6110 νϑχϑίαγ, 
γερο. 4.9. 46 ἴδια, ααδθ ἔππιρ685 
ΠΟῊ ροίεϑβί ἔϑυγθ, ἃ. 2, 6. 

νόσοι τῶν καρπῶν, ΟἾΔ65 ἔταρατη, ἢ. 8. 
στο, ΡΓΌΘ6118, Ἱπη 168, βΒιοοιίαβ 
είο., Α. 2, 

νότια, τὰ, (πνεύματα) νεΘη 5 ΘιαΒΌΓΔ 15, 
γε. 5»23. νότιος, 56. ἄνεμος, ΔιΒΙΘΥ, 
γβῃη. 8, 1. 

νῦν, τηοῦο. ὁ νῦν πόλεμος, ὨΠΡΘΙΙΙΠῚ 
Ῥ6Ί]ατη, δ βοῦ. 4, 40. 

νῶτος, ὃ, ἰεγσατχη, δα Εἰ. 2, 2. 
ξενηλασία, ῬΕΥΘΡΥΙΠΟΥΊ ΤΩ δ]θοῦϊο 6. εἰ- 

νἱἱαίθ, ἰ,. 14, 4. 
ξένια, τὰ, Ἀοβριατη, Ν᾽ εοΐ. 9, 4. 
ξενικὰ, τὰ, τα ]δεβ. δχίθσηὶι, Μ. 9, 4- 

ξένοι, ἴ,. 12, 2. 
ξένος, τιοντιβ, ΑΥΥ. 7. 8. 
ξύμφυλος, ΟΟΠνΘΠΙΘη5, ὉΠ{1|15, ΑΥΥ. 

Ὁ. Τ᾿ 
᾽ὔ, . 

ξυρήκης, δου πονδΟ]δ8 ᾿πδύϑυ, ἡ θη. 
ΤΟΣ 

ὁ. τοῦτο μὲν ἐκ τῆς; τοῦτο δὲ ἐκ τῆς, 
Δα εχ 111 αἰἸδΙθοῖο, δ᾽ 6Χχ π86, 
Ἂν 5.9: 

ὀβελίσκος, νεται, Εἰ. 1οΟ, 8. ' 
ὀβολὸς, βΒοχίδι Ῥᾶ15 αγϑοῆχηδθ Αὐίοδο, 

ψεοί. 4; 14. 
ὄγκος, τη0165, Μ. 5, 6. δεη. 8, 8. 
ὀγκώδης, ἰυπηϊάπι8, οἰαΐτιβ, Εἰ. 1, 12. 
ΕΠ. 29. : 

ὅδε, τῇδε, 1[8, πος τηοᾶο, ἴ,. 15» 9- 
Μοοῖ. 4; 26. 

ὄζει τῶν ἰχνῶν, νοϑύιρια οἸοηΐ, ΝΗ. 5» 
1,13. δα δ εῃ. 5, 7. 

οἰκεῖος, ἀοπηθβίοαβ, ΡΥΟΡΥΙΙ5, ἴω. 10, 7. 
οἰκέτης, ΞοΥνιιβ, Δ. 1, 10. 
οἰκίζω. φκίσθαι, βιυατα, 6558, γεεῦ. 1: ὁ. 

ΑΥΥ. 2,1- 
οἴκοι, ἀΟΙΩΙ, [.. 14,2: 158» 8. Α.τ, τό. 
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οἰκόπεδον, ἀγθα 86 !ῆς!! σΟ]]αρβὶ γψεὶ 
αὐταί, γροί. 2, 6. 

οἶκος, ἀοπηαϑ, [δτη1]1α, [,.. 1. 9. ΘΟΠΊΙΓ. 
δῆμος ἅ ἅπας, Δ. 1, 2. ΤΕ 5 [ἈΓΉ1]Π18715, 
πἰ οἶκον 5. ἢ.::.. τη [Δ ΠΉ]]1ὰ- 
ΤΘΠῚ Ρθγάετε, Ι,. 5. 4. οἴκους δυνα- 
τοὺς ἔχειν, ΤῈ [Δ ΓΠ1Π1|811 αθτιηἄδτο, ΜΙ. 

9: 8: 
οἰκουμένη, ἧ, ΟΥ̓ΒΙΒ [ΕΥΓΑΓΆΠΙ, ᾽ εοΐ. 

Ἐξῶ. 
οἰνοφλυγία, γ] ΠΟΙ πί]8, ἴ,. 5, 4 
οἷος, ααἱ μοίεοδβί, γεοί. 1, 2. Μ. 5. 7. 
οἷός τε, Αττ. 7, 5. οἷόν τε, Ἰϊοοί, [8 
ΕΞ Ὁ 5. 8: νοῦ. 5, 25. 

οἰωνὸς, ΔΌΡΌΤΊ ΤΩ, Μ.0. Ὁ. 
ὀκλάζειν τὰ ὀπίσθια, Ἠοοίοτο, Εἰ. τι, 2. 

ἸΑΌδβοοτθ, ἤθοίεγθ σϑητιδ, ΑΥΤ. 1Ο, 2. 
ὄκνος, Ἰρταν]δ, ἍπΡ ἢ Ὁ. 
ἘΠ εἶρος, 4] εϑ οοΐο σῃθηβιιτη, θη. 

2 7. 6 ΄ . - ὀλιγάνθρωπος, ΠῸμ φοραΐοβιιβ, Ὁ] 
ΡῬδαοϊΐδβ αβϑί ᾿ΠΟΟ]ΥΆτη, ἰ,. 1,1. 

ὀλιγαρχουμένη πόλις, οἰν᾽ϊα5, ὉΌῚ ρ6- 
ΠΕ5 ΡΔΌΘΟΒ Θϑὖ ΤΠ ΡΘΓΙΠΠΊ, Δ. 2, 17; 
20. 

ὀλισθηρὸς, Ἰαθτίουδ, Ε.. 7, 9, 15. 
ὁλκὰς, ὩΔΥῚΒ ΟΠΘΓΑΤΪΘ, εἴ πλοῖον ὑπχίδ 

ΠΟΙΗΙΠδ ΠΡ, ΑΔ. 1, 20. δ εεῖ. 2, 

14. 
ὁλκὸς, ἰγδοίτι5, 6. 9. 18. 
ὁμαλὴς, Ρίδητι5, ἴῃ. 2, 8, 
ὁμαλὸς, Ῥ]ΔΠ5, ΠΟΤ. ἀνάντης, δ 6η. 

, ὅ» 17: ' 
ὁμιλεῖν, σοηϑιιθυπα!ποη ὨΔΌΘΓΘ, ἴ,. 2, 

13. 
ὁμογνώμων, ΠΟΠΟΟΥ͂Β, ΘΟΠΒΘΗΓΘΏ5, [,. 

Θ.. τ. Ψροΐ. Ε, 0. 
ὁμόθεν, ΘΟΠΆΪΠΤΙ8, ΡΙΌΡΘ, ὕἴΐβῃ. 7; 8. 
ὅμοιοι, ΔΘατ8165, πὶ δοαπστη Ὠδθθηΐ 

7.85, εἰυβάθιη βαπύῦ σΟΠαΙΠΟΠ15 οἵ 
ΠΕΠΚΕΈΠΗΙΕ, Γι. τὸ; 2: τ. τ. ἤ. Ἀ. 2, 
10. ὅμοιοι σφίσιν αὐτοῖς, 51τι86 ἴδο- 
ΤἸΟΠΙ5 ΠΟΙΏΪΠπΠ65, ἃ. 1, 6. 

ὁμοίως, ΡΑΙΘΙ δα 16, ΠΟΤ 56 6115 ΠΠΘΙΏ, 
Ἐς ὁ: τ. 

ὅμορος, ἢηϊίτητιβ, Νῖ. 7,1. 
ὁμόσε ἰέναι. Ἰτηρεΐατη ἴδοογθ, Μ. 8, το. 

ἐλαύνειν τοῖς πολεμίοις, ἰτηρείατη ἔδ- 
ΠΕΓ6 ἴῃ Ποβίεβ, Μ. 8,22. φέρεσθαι, 
γβῃη. 10, 21. 

ὁμοῦ τῇ χαίτη, ἀπ οὐτὴ 008. Εἰ. 7, 1. 
Βίτημ!, ΕΠ. 4. 2. ῬτΌρο, Ν 6η. 6, 6. 

ὁμόχροια, (φΟ]οΥ5 5ἰτη πο, Υ η. 5; 
᾿ ΕΘ» 
ὁμώνυμος, ΠΟΡΤΙΟΙΗΪΠΗΪΒ, ΘΠ. 1Ο, 11. 
ὅμως, ἴδτηθη, ρτϑθοθα. ρδγοῖρῖο, ὕβη. 

1, 3. ὅμως μέντοι,  Εῃ. 10, 21. 
ὄνειρον, ϑοΙηπίπτη, ΝΜ. 9, 9. ἐν ὀνεί- 

ρασι, Μ. 9, 9. 
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Ὀροβανεῖω: ΔΒΙΠτιτα 8 πη οτ6 θα 86, Εἰ, 

8: 8. 
ὀνομαστὸς, (6666, 46 4ὸ ΠΟΙΏΪΠ6Β 
ει ρθω Ἰοχφαπηΐανγ, [,.. τ, τ. Μοεῖ, 

σς: 
ἼΣ πῆρα, ᾿ὰ. 1,5. Ἐβί ῬΙΟΡΙΙΘ 

ῬΆΥΒ ΘΟΙΏ68 ἘΠΟΊΠ]ΘΙῚ ΒΊΡΘΙΠΘ ΟἸΠ- 
Θ6Π8, ἸΠΙΘΥΠ8 ἴδ 8 σαγΠδοῖηθα: ὁπλὴ 
γΘΙῸ ἰοΐδπι ὉΠΡΊΪ8Πη Οβϑθδπ ΟὈΤῚ 
ΠΙνΠ61η6 βισηιποδί, 

ὀξὺς ἵππος, ΔΟΟΥ, αὶ] ΠΘ]ΘΓΙΓΕΥ πιουϑ- 
τὰν, ΠΕ. 1,18. 

ὄπισθεν. ἐκ τοῦ ὄπισθεν, ἃ ἰετρο, 1. 
11, 8. ὀπίσθιος, Εἰ. ττ, 2, 2. 

τος; ὉΒΒΕΡΕ, ἢ. Ἐ2:.Θὲ Δ: 
ὁπλὴ, ἀηρστ]δ, Εἰ. 1, 2. 146 ὄνυξ. 
ὁπλίζειν, ΔΥΤΩΔΤΘ, ἴ.. ΤΙ, 9. Εἰ. 12, 1, 

8; τὸ: Μ. τ 25. .20. 
ὁπλῖται, ΘΟΠΕ. ἱππεῖς, Μ. 7, 1, 2. 
ὁπλιτικὸν, τὸ, ΠΟρΡΙΔ6 ἰεοισοβίγοβ, Α. 

5 ἘΠ 
ὁπλομάχοι, ααἱὶ εὐ ἀϊξουπί εἰ ἀοοσεπηί 

ΔΥΤΩΙΒ ΟΟΥΐΔΓΟ, ἰ,. 11, 8. 
ὅπλον, ΔΥτηδίιτα, ὑΠΟΤΆΧ, Εἰ. 12, 1, 7. 
ὁπόσα ἂν πλεῖστα, αθδτα Ρ]τΊτηδ,  εοί. 

4: 4. 
ὁποσάκις, ποία, ἃ. 2, ΤΙ. 
ὁποσαχῇ; αποΐϊοππαᾳδ τηοαϊ8, ἵἴβη. ό, 

20. 
ὁποσονοῦν χρυσίον, ΟΕ ΒΗ ΆΤΩΥΒ ΔΌΤΊ, 
ἌΠΟ ΟΣ 

ὁπότε, αυοίϊαβ, 6. ορῖ. ἴ,.. 5» 4. Εἰ. 8, 
τά νη. Ὁ». 1 ΝΕ, 4: 

ὁποτέρωθεν, ηπδοιπατϊιθ 6 ρᾶτίθ, Μ. 
4; 15: 

ὁπωστιοῦν. οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ΠπιᾺ]]0 τηο- 
εἰὸ: [7 τ’ ὕ: 

ὅραμα, Υἱϑύτη, ΒΡΘΟΙ65. ΟΟᾺ]15 ΟὈ]βοΐα, 

τς 4- 
ὁρᾶν ὅπως μὴ: οᾶνετα, Μ. 3, 8. ἀ6 5ρ1- 

ΟἼ]Ο, ΟὍτη τοῖα ἔθυῦαυ τηθίϑιη γοῪ- 

5.5, Εἰ. 12, 14. 
ὀργὰς, εη. 9,2; το, 19. ὀργάδας 1ὰ- 

6085 ἸΠ ΤΡ Γ Θέ ταΓ Ζθαπῖα8 Ὦϊο οἷ το, 
19 : Ἵστανται αἱ ἄρκυς ἐπὶ τὰς δια- 
βάσεις τῶν ναπῶν εἰς τοὺς δρυμοὺς, 
τὰ ἄγκη, τὰ τραχέα, ἣ εἰσβολαί εἰσιν 
εἰς τὰς ὀργάδας καὶ τὰ ἕλη καὶ τὰ 
ὕδατα. Δ Εἰβκα8 αἰτοῦαθ Ἰοσᾶ 
Βευ᾽ἀα Ἰπίουρυθίδίν, 511}15 ΞΡΙ5515 
Ὁπαίατιθ ᾿ποῖαβα εἴ ἰθοΐα, 6Χ Ηδξυ- 
ΘΠΙΟ, αυϊ, ὀργὰς, “λοχμῶδες καὶ ὀρει- 
νὸν χωρίον καὶ ἀνέργαστον. (411:- 
ΤηΘΟἤτι5 δρυὰ Εΐγτη. Μ. τὴν μελάγ- 
γειον καὶ ἔνυδρον γῆν. ἨεΠ]δαῖτιβ 
ῬΒοῦΙ Β10]. Ρ. .534.12: ᾿᾽Οργὰς μὲν 
κοινῶς πᾶσα ἢ γῆ: ὅση ἐπιτηδεία 
πρὸς καρπῶν γονάς. ῬΆΥγπΙοπαβ 
ΒεΚΚαι Ρ. 52, 22, ὀργὰς--- γῆ ἑλώ- 

Ζ2 
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δης καὶ ἔνυγρος. Ἡτροογδίϊο : ᾽Ορ- 
γὰς, τὰ λοχμώδη καὶ ὀρεινὰ χωρία καὶ 
οὐκ ἐπεργαζόμενα. (στη ΤΊπιαθο ὅ8]- 
ἋὯ45: ᾿Οργὰς, ἡ εὔγειος καὶ σύμφυ- 
τὸς καὶ λιπαρὰ καὶ ἀκμαία γῆ. ὅ6}|0]. 
ΑΡΟ]]ΟΠΙΙ 1,920 : ᾽Οργάδες, οἱ σύμ- 
ῴφυτοι τόποι καὶ ὑγροί. τιρ. Ἐ]ΘοίΓ. 
1163, οὕτη ξυλόχῳ ἴδοϊς 5ΞΥποηΥ- 
ΤῊᾺΠῚ: Ορεία τις ὡς λέαιν᾽ ὀργά- 
δων δρύοχα νεμομένα. [ἄδπι Βεοςῆ. 
340, Αοίδθοποιῃ τγοΐοσ Ἰδοογαΐαπι ἃ 
ΘΔ ΠΗ α5, απο Βιιρουϊογθιῃ 56 Ἰδοῖδ- 
τοῦ ἴγ18ηα 1ῃ νϑπδη6ο ἐν ὀργάσιν. 
Βδοοπαβ ναρδηΐθβ πρὸς ὀργάδας Πᾶ- 
Ῥεῖ ν. 445. Διυοίου ΒΠμ681 282, Ἴδης 
ὀργάδας ποιηϊηαῖ. ῬΟΪ]ῸΧ 5, 14, ἰῃ- 
161 ἰοσᾶ νϑηδίοη] Ἰἀοηθῶ ΠΟΙηΪηδ 
ἀδίηοθρβ ἕλη, ὀργάδες, πεδία, ἄρου- 
ραι. ἰ)ιοπγυβιαβ Δ. ΚΒ. τ, 57, ὀργάδα 
ΠοΙηϊηδί, ἈὉῚ ραβοῦα ᾿ηὐθυργθύα! 
Η. ναϊθϑῖαβ 8δὲὰ Πδροοῦ. τη 
γΔ 1186 νΟΟΆὈ1}} 1 ΥΓΡΙ  δ.ΟΠ 65 6Χ- 
ΟΥδΘ βαηΐ ρῬαγιπὶ οχ δὐγιπηο]ορίδθ 
βίπα]ο, ΟΠ 8111 80 ὀργᾶν, αυ!άδιη 
ΔὉ ἔργον ἀποογοηΐ ; 566 8]1αυπἃ [ὰὙ- 
ὈΔΙαΠῚ δοσθϑϑιῦ θἰϊδτη οχ τϑοογαδ- 
ἼΟΠΘ ἴειγαθ ἰοῦ Μορδγθηβε8. εἴ 
ΑΥΒΠΘΠΊΘη865 σΟμ ον ευβαθ οὖ (ΘΥΟΥῖ 
ΟΌΠῚ ῬΓΟΒΟΓΡΙΠα σοΟηβθογδίθθ, 81 
ἱερὰν γῆν ΠΟΥ Ι65 1, 1290, ἱερὰν 
ὀργάδα Ρ]αὐατομαβ ἴῃ ῬΘΥ]Ο]6 ο. 20 
νοοῖ. Ἡυὰβ ἐπεργασίαν Μερᾶ- 
ΤΘΏΒΙ 5 π᾿ ΟΥΙΠΉη6 ΟὈ] ]ΟΙΘδηΐ 
ΑΥΠΘΠΊΘη565 εὖ 6111 σϑιιβατη ΡρΥ86- 
τοχθραηί. Ἑὐάροτος ὀργὰς Αρᾶ- 
{π185 Δηΐῃ. ΡᾺ]. 6, 4:1. 5, ποιμενίαν 
ἀν᾽ ὀργάδα ϑαῖγτγ.» Απίῃ. ΡΊαη. 152; 
τ (ἸΘΙΠΈΠΒ ΑἸΟχ. ῬΆΘΗ: 5: Ρ. 252. 
23, Ἰυπρὶῦ προτεμενίσματα, ἄλση 
καὶ ὀργάδας. ἘΙΙοάοταΒ. το, 2, 
τὴν ἀφιερωμένην τοῖς πατρίοις θεοῖς 
Ηλίῳ καὶ Σελήνῃ καὶ Διονύσῳ πρὸ 
τοῦ ἄστεος ὀργάδα ποτηϊπδΐ, Πτι8 1 
(ὐοτδο5 ρυΐδΐ βαῃᾶθπη 6588 ΠπθΙη 
Ἡετοαοίιβ 3, τ8, τράπεζαν ἡλίου 
νοοσϑί, λειμῶνα Ἰπίεγρτείαῖι5. Αραα 
ΧΟΠΟΡΠΟΗΐΘΠ ΟΠ ἀπθίατη δβϑὺ 1η- 
161101 Ιοσα νϑὶ] Πεουθιᾶα γ8] οἰ]ΐ8. 
ῬΙΟΧΊΤηδ 51Ϊν15, αᾶ8. ΟΟΥνῚ ποοίτ 
ἀδραβοὶ βοϊθηῦ. ΗΝ, ΑἸϊα ἀθ 
πος νοῦ. ν. ἴπ 168. ϑίβερῃ., υδὶ 
(6]θνὶ ἡ ἀρπμα Ῥ]οίϊατη. 

ὀργίζειν, ἸΥΥϊΪΓΆΥΘ, Εὺ. 2, 2: 0, 2. 
ὀρέγεσθαι σώματος, ὑϑαϊη ΘΟΙΡΟΥῚΒ 

ΘΟΠΟΌΡΊΒΟΘΥΘ, [ν. 2, 12. τιμῆς, Μ. 
1.125: 

ὄρειος, τηοηΐδη 15, αἰ 80]6΄ ΤΠΟΥΔΓῚ ἴῃ 
τη ΟΠ Ρ5, ΘΗ. 5.» ΤΊ. 

Ε ,, ἡ Ε] ΟρθίαΑρτεμις, ἷ,. 2,9. ᾿Ορθωσίας εϑ5 

ΙΝΌΘΕΧ ΟΒΑΒΟῦΝ. 

ἴῃ εχ Ηνροί. 5, 24. Ῥιπᾶ: ΘΙ. 
8. 54, σεγψατϊη. σοηβθογαίαγηῃ ἃ γΥ- 
σεῦ πγιρῃδ [)}18Πη88 ᾿Ορθωσίᾳ πὸ- 
ταϊηδῖ, Ὁ1 56 0118 ποτήθῃ 80 Ατοα- 
αϊαθ τποπίθ Ὄρθιον νοὶ] ᾿Ορθώσιον 
αἀϊοῖο τθρείαπί. Ῥδιβδηῖαβ ὃ. 223,1, 
ἀθ ἴδιρ]ο ΒδοοΙὶ ΑἸΘΘΉΒ18: Τούτῳ 
παρὰ ἔτος Σκιερίαν ἑορτὴν ἄγουσι καὶ 
ἐν Διονύσου τῇ ἑορτη---μαστιγοῦνται 
γυναῖκες, καθὰ καὶ οἱ Σπαρτιατῶν 
ἔφηβοι παρὰ τῇ ᾿Ορθίᾳ. Ατοδαϊοδπι 
ἤλρτεμιν ᾿Ορθίαν ἴῃ τποπΐθ ἔγοΟΠ6 
σοἸ]οςαίδιῃ μαθεΐ 2, 24.6. 96 [.8- 
ἀδειποπῖα 9, τύ, 6: Τὸ δὲ χωρίον τὸ 
ἐπονομαζόμενον Λιμναῖον ᾿Ορθίας ἱε- 
ρόν ἐστιν ᾿Αρτέμιδος. [Ὀ]άθηη Δυ- 
γοδέσμαν δαπάθιη νΟσδΥ] δα} οἱ 
ΟΥΙΘΊΠΘΠ διαμαστιγώσεως ΠδΤΙΔΐ. 
Θιοῖα ἰοσαπι Πϊαβίγϑηΐ Βοθο]1α Ρ]δ- 
τοηΐοσα [μ6σ. Ρ. 450: Κινεῖν γὰρ τὰς 
χεῖρας οὐκ ἐτόλμα ἔχων ταύτας ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς ὁ μαστιζόμενος. (ὑ- 
{ὰτὴ πυὰ5 Πίδπδθ ΟΥ̓Δ 6. Β8010- 
ΤΊΠῚ ΙΠἸΠΘ. ΟΘΟΙΠΙΠ ΠΟ [Ἐ1556 
Θραγίβδηϊβ εὖ δῦ θτ15, ἀοοδί Ἰοοτι5 
ΠΏ ΘΙ 511: ταῦ, 21, Ρ. 250 Α : Λακε- 
δαιμονίους δ᾽ ἐγὼ πυνθάνομαι τά τε 
ἄλλα τὸν Λυκοῦργον αἰσχύνειν καὶ 
ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς ᾿Ορθίας ὁμοίως 
μὲν δούλους, ὁμοίως δὲ ἐλευθέρους 
ἀνάγειν, τόν τε Ἑἵλωτα, εἰ τύχοι, τόν 
τε Ἑὐρυπωντίδην ἢ ̓Αγιάδην. 

ὐϑυβατη ᾿πϑυ αὖ! γα] ρΊοϑι Χθπο- 
ῬΒομ ταρθίθιθ νἹἀθῖαῦ ἃ ἔυγ0]5. οδ- 
ΒΘΟΓΠῚ, 4105 ΡῬΌΘΙῚ 80 τὰ [18 Π86. 
ταρυϊββεηΐῖ. [{ἃ βίαία!ῦ τασῖ8 ἀ8 
ΒΒρΡΌΌΘΙ. [μδοράδοιθομ. Ρ. 325. Ζβα- 
πο πο ἀπ δβύ νἱϑαπα απο 8- 
ΠΪΒ5 ῬΌΕΓΟΒ ἴῃ ζατίο ἀθρυθῆθ 805 δὲ 
ΔΛ [08 η886. ψϑυὈ θυ] 185 ΟΕ 6505 
ἴαϊθδβθ. (ὑδιηθυύδταβ γεΥῸ τυροὺς 
τηπίας ἴῃ πυροὺς οὖ ΟΥ̓ΠΙΠΒΠ) ψΘΓ- 
Ῥογατα ἴΐα ἰηϑύταϊ : καὶ ὡς πλεί- 
στους δὴ ἁρπάσαι πυροὺς καλὸν θεὶς. 
παρ᾽ ᾿Ορθίας μαστιγοῦν τούτους οἵ 
οοί. Ἕὐᾶ8εο ϑρδιίδῃοβ πια]ΐο ψΈ50Σ 
ΒΟΠο5 ἐθβίαίαν Ρ] αὖ. ΠγΕΟΓΡῚ Ο. 12 : 
Ἔφερε δὲ ἕκαστος κατὰ μῆνα τῶν 
συσσίτων ἀλφίτων μέδιμνον, οἴνου 
χόας ὀκτὼ, τυροῦ πέντε μνᾶς, σύκων 
ἡμίμναια πέντε, πρὸς δὲ τούτοις εἰς 
ὀψωνίαν μικρόν τι κομιδῇ νομίσμα- 
τος. Θαοσαπῃ ἰοοῸ ΘΟΙΏρΡΆΤα 56Π0- 
114 Ρ]αίοπϊοα Ὁ. 456ο. ΡΒΘΙῸΒ 6 
ΡὨΪΙΠ15. ΒΌστΙ Ραββα οἷθοβ. ββηϊο- 
τατη πᾶῖταῖ Ῥ] αἰαΓο 5 ΤγοΟΓΡῚ 6. 
17. ϑ'8εα πδθς 46 ρυθτῖβ. Οὐοηίΐσα 
δα ἀγάτη Πίαπαθ Οὐμῖαθ ἔφηβοι. 
πΟῚ ΡᾳοΙ], οαθἀθὈδηῦα,, Π6 6 ὈΙῸΡ- 
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ἴον Γατίε, 566] 6χ ᾿ηϑυαΐο ΓΟ ΓΟῚ, 
41 ἀὐᾶτη ἄδθαθ βϑηριη8. ὨπΠΊΔηΟ 
ΠΟΏΒΡΕΟΓΡῚ, ΤηϊΠΊΤη 6. ΨΘΓῸ Ψ]ἹΟΙ]ΠΊ15 
ὨστηΘΠ15 ἱπατπο δ ι5 ΡΟΪΠὰῚ σν ]]ῦ. 
Πορυθῆθηβοβ ἴῃ αγίο νἹΓοῚΒ. σ866] 
νοὶ ἴχγοισσαβ. Οὐπίτα Χρηο- 
ῬΠΟΠΟΙ5 οΥαῖϊο νἱαθίιν ἀἸσοτο 608, 
4ῸΙ ΡΙΆΤΙΠΊΟΒ. ΟΔ5605 ΒΕΓΙΙΡΕΙΒΒΘῊΐ 
Ψν6] οχ δῖ8 Π)΄᾽1δ 86 νϑὶ] δ η 46, σο86- 
505 [1586 86 δύᾶτη [»18Δη86. Αἱ 
1ρ56. 5101 σοπύγαγπιπη αἸοϊς δ΄ θη 
καλὸν θεὶς ὡς πλείστους ἁρπάσαι 
τυρούς. Αποαβὶ δηΐτη, {πὶ Ρ]011- 
ΤΠ05 ΒΌΓΕΙΡΟΙ σα8605, Ἰαπἀαἴτι5 οβί 
ἃ ΟἸνιθι5. εὐ δθαι 8} } 118. ΟΠΊΠΙΠΤΗ 
ΤΩΘΧΙΤΗΒ, 18 ΠῸῚ ροΐαϊῦ νἹΡσΆΓαΙη 
ῬΟΘΗΔΠῚ ΠΊΘΓΕΙ. (ἸΔΓ6 Ἰοςάτη 18- 
ΟἸΠΟΒΌΙΗ οὐ ΥἹΓΠ]ΟΒΌΤΩ 6586. 6860, 
οἵ νεῦρα πλείστους δὴ ἁρπάσαι τυ- 
ροὺς καλὸν θεὶς γοίγΔ 6 Πα 8 84 5. 6, 
αὐ οὰπα το] 18. 1ἴὰ ΠΟΡαΙΘΏΠΙΤ : 
κλέπτειν δ᾽ ἐφῆκεν ἔστιν ἃ τῷ λιμῷ 
ἐπικουροῦντας, ὡς πλείστους δὴ ἀρ- 
πάσαι τυροὺς καλὸν θείς. ΘΘΑΟΪΤῸΓ 
{ἢ 1Π ΠΟΒΙΤΟ ἰοςο: Καὶ παρ᾽ ᾽Ορ- 
θίας (τὸν βωμὸν) μαστιγοῦν τούτους 
ἄλλοις ἔπεταξε, τοῦτο δὴ δηλῶσαι---- 
εὐφραίνεσθαι. δα ἀδίποθρβ 86- 
4αμηΐτ 8110 ρου ποτα οὐ 86 616 νἹ]- 
[1088 ν᾽ θη Γ 6586. [ΐδαιθ Χοπο- 
ῬΏΟΗ [,8ΟΟΠ 08Π| διαμαστίγωσιν ΠΟΠ 
δα δρῇθθοβ τηοάο δήδμιθυϊῖ, 5εα δὰ 
ῬΌΕΓΟΒ δἰΐϊατηῃ ἰγαηβύα!. ΞΟΉΝ, 

ὄρθιος, 860] 1ν15, ἀὐάατιβ, σΟΠ Γ. πρα- 
νής. ὄρθια, Ἰοοα τάμα, ἴ.. 2, 23. 
Ε, 8, τ, 6. ὄρθιον φεύγειν, τοοΐᾶ 
ἔασοτο, γε η. 5» 20. 

ὀρθοδρομεῖν, τϑοοΐα σΌΥΓΕΙΘ, Εἰ. 7. 14. 
ὀρθὸς, τοοῖιβ, ΠῸΠ σὔτνιιβ, θη. 451, 

ὀρθὰ ἴχνη, δεπ. 3, 7. ὀρθὰ ἴχνη, 
Τερΐα, ΘΟΠΥΓ. συμπεπλεγμένα, ἜΣ 

ῬΙδθχα, μὰς {ΠπῸ ξεγθητα, θη. 5,6; 
6, 15. ὀρθὰ ἐλαύνειν, τεεῖα, ΠΟῚ ἴπ 
συγιτη, οαπϊίαγο, ΜΙ. 3, 14. ὀρθὰ 
δόρατα, ᾿αβίαθ ογθοΐδθ, δῖ, 5, 7. 

ὀρθοῦν τὴν ἁμαρτίαν, νἸζιτ1ΠΔ ΘΙ ΘΏ 676, 
Αττ. 26. 4. 

ὄρθρος, αἸ σα] τη. εἰς ὄρθρον, ἀϊϑι1πη- 
σαϊζιγ ἃ πρῷ, τηδῆ6, ὕεη. 6, 6. 

᾿Ορθωσία" Αρτεμις. Υ͂. ἸΟ ϑ Σ. 
“Ὅρμὴ:- “615,  6η. 7. 5. Δυτ. 5. 6.. Ὁ] 

ὋὉρμὴ οαϊάατη οχίδί ποτπθῃ. 
ὁρμητήριον σημαίνειν, 5:9) τ ΕΧΟΙ- 

[ΆΠΕ6Ὶ, Εἰ. ΤΟ, 15. 
ὅρμος, ὕ6η. το, 7. 
ὅρος, [ΕΥΠηΪητ|5, ν6η. 6, 22. 
ὀρύττειν γῆν, ἴοάεογα. ἰουγαπὶ ΔΥρΘηὔ 

ΤἝΡΘΓΙΘΠΟΙ σδιι88, νοῦ. 1,5; 4» 26. 
ἀργυρίτιδα, Ν᾽ εοῖ. 4, 2. 
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ὀρφανὸς, ῬῸΡΙΠαΒ, Δ. 2, 4 
ὀρφανοφύλαξ, ὕπίοῦ ραρΠΠ]Ποστιπι, Υ βοΐ, 
ὙΠ 

ὄρφνη, [ΘΠ ΘΌγ88 ποοίϊδβ, ἵν. 5, 7. 
ὀρχεῖσθαι, Ξαϊΐαγα, Δ. 1, 12. 
ὀρχηστὴς. Ξεϊϊαίον, ὦ. τι, 6. 
ὄρχις, ὃ, ἰοϑίΠσα]α5, Εἰ. τ, τρ. 
ὅσιος. ΡΠΟΠ5, ΡΥΟΐΔΠ 5, ΘΟΠΊΓ. ἱερὸς, 

Δ οί ΚΞ. σις 
ὁσιότης, Ὀἱοΐα5, Ταν ΘΓ πί, ασιιδ6 4606- 

[ΠΥ ραγθηθιθιιβ, ἴβηῃ, 1, 11. 
ὅσος, ασυδηΐι8. ὅσα ἔτη. αἰτοΐϑη 15, Ἀ. 

3, 4, 5. 8864. ὅδα, δοάδτη τη060 410, 
Τι. 5. 7- Ἅττ. 24.323. ὅσον, ααδηξάτη 
ἬΡΘΙ: ΕΠ ΠῚ ἔ 15: 3 Δ. 1 τ΄. 
Μετ, τό-Ξ γβη. 9. 14. ὅσον μναϊ- 
αίων, ἢ. 6. [8 1 ροπάετβ, φαδηΐαπηῃ 
Βαδεῖ τη], ΕΌ 4, 4. ἐς ὅσον α6. τη. 
ὅτι μὴ ἐς ὅσον ο λον μὴ τ τὸ πολὺ 
τοῦ γάλακτος, ΠΪΒ1 51 ν6 115 ΠΌΘΓΘΥΘ 
8 Πα ΔΟππαἀδηῖα ἰδοίβ, ΑΥΥΤ. 
212}. πὸ 

ὀστώδης, οπ56 5, Εὰ. τ, 8. - 
ὀστρὺς, ᾿π|0]}- Β᾽1 τ΄ ΤΌ: {τι 2: ΘΠ: 

4.1.8; 5.20. ΔΥΙΒΙΟΡΏΔΗΙ οβϑύ ὀσφῦς 
68, ΡᾶΓ8, Παδοῖτη ἡ κέρκος, οὗ ἴῃ ν68- 
ΡΒ τὸ κέντρον σΟὨ] Ποία τη Πδογού. 

ὁτὲ δὲ, ᾿Ἰητογάθτη, απ. 5, 8, το; 0. 8. 
20. ἦν ὅτε, ΟἸϊπ, σΟΠέ". νῦν, ἴ.. 14: 5. 

ὅτι μὴ, ΤΙῖ51, ΑΥΤ. 20, 1. ὅτι πλεῖστοι, 
αύδηη Ὀ]ΆΤΙΠΩΙ, νοΐ. 4, 11. 

οὐδεὶς ὅστις οὐ, ὨΘΙΠΟ ΠΟΗ, ΘΗ. 5; 32. 
οὐδὲν, πα}1]Ὸ τποᾶο, . 1,2. οὐδένες, 
ΤΠ πὶι- 

οὐέρτραγοι, οδπι65 (61 0161, ΑΥΤ. 5, 6. 
οὐρὰ, οδιιαδ, ΡΟΒΙΓΕΠΊα ΡΔΥ5 ΒΡ ΤΗ]Π]8, 

ααΐ Ῥοβίγοιηϑ 8016Ὲ858, 486 ΘὑΙΔ ΠῚ 
ἔσχατος ζυγὸς αἸοιίιτ, [.. τι, 8. 

οὐσία, το8 4186 ΤΠΟΥ̓ΘΙΥῚ ροβϑαηΐ, Δ. 2, 
τό 

ὀχεία, ΘΟΙ 115, ᾿Ὁ. 5, 8:. Αττ. 26, 4. 
ὀχεῖν, Ἰα 61:6 δαὸ νϑῃ], Μ. 4, 1. 
ὄχθος, ὑχταπ]αβ, ΚΕ. 9, 7. Μ. 6, 5. 
ὀχληρὸς, τηο]οβίπιβ, ΜΙ. τ, τ, 
ὄχλος, ὑπτθϑ ΠοτηΠ ΠΩ, ἴὰ. 2, 5. ΡΙ6Ό5, 

ΡᾶγΒ τοῦ δήμου, Α. 2, το. ὄχλον 
παρέχειν, τηο]οδύδτη, Νί. τ, τῶ. 

ὀψὲ τῆς ἡμέρας, 5ΕΥ0ΠῚ ΑἸ61. νΘΒρ68, 
; Δ ΘΝ: 6:25. ὀψιαίτατα, ὙΈΟΙΣ τ: ϑ 
ὀψίζεσθαι, 56γ0 τϑαϊγθ, ἴ,. 6, 4. 5611 5 

βδἄποουθ, εη. 6: 4. 
ὄψις, ΒΡΘΟΙ͂ΘΒ, Γ68, {1886 56 Π811ΠῚ ΟΟτΙ- 

Ἰογατω τηονεῦ, ΒροθοίδοΆ] τη, Εἰ. 2, 5 ; 
11,11. δϑη. 9. 4- νι θ παι ν]8, ὕ8ῃ. 
5. 26. οσοηϑρθοΐπ5, ὕβη. 6, 18. ΑΥΥ. 

7» 8: 
ὄψον, ορϑοπίπῃι, σαϊοαι! ἃ ΟἸΌῚ 866]- 

ἴλην ΠῸΣ αὖ ΡΙΒ665, ΟἈΓΠ65, ΟἾθΓα 
οἷς... ἴ,. 2, 5. 
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παγετὸς, ἃ πάχνη αἰδιιηραϊατ, ὕβη. 
ἘΠ" 

πάγος, ΟἼδΟΙΘΒ, ΑΥΥ. 14, 6. 
πάθημα, Θγοηΐαπι, Εἰ. 9, 4. 
παιδαγωγὸς, τηδρΊδίοΥ ὈΙΘΓΟΥ τη, ἴ,. 

51: 
παιδεία, ἸΙΘΡοΟΥΆτη οαποαδίϊο, Ϊ,. 2. 1. 

αΙβοΊρΙ1η8, νϑη. 1, 5, τό. 
παιδεύειν, οΥσαϊτΘ, δαἀπιοᾶγθ, 8 ῃ. 1, 4. 

πεπαιδεῦσθαί τι, Ἰὰ. 5. 1. 
παίδευμα, αἸΒΟΙΡΙΙπα, δ Θη. 2, 1. 
παίδευσις, ᾿πϑππι1ο, ΘΠ. 12, 14. 
παιδικοὶ ἔρωτες. ῬΟΒΓΟΥΙΠΩ ΘΠΊΟΙΘΒ, ἴ,. 

2. 12. τὰ παιδικὰ, Δγηδδβῖαδ, ἴ,. 2, 
15: 

παιδίσκος, ἸνΘΠΟΙΒ, ἴ.. 5, 
παιδονόμος, τηϑοὶϑίο. ΡᾺ]οα5, 6] 

εἀὐποθηα15 ρυΘτΒ ργαθαβϑύ, [.. 2,2: 
4: 6. : 

παίειν, ἴοτιγο, Εὶ. 8, το. μύωπι, Εἰ. 8,5: 
ΤῸ 25 ἘΠῚ ἢ 

παῖς, ΠΠ1ὰ5, ἢ... 2, 1. ἐκ παίδων, 6Χ 
δοϑίαϊθ ΡΕΘΥΙΙ, Εἰ. 32, 2. 

παλαιὸν, τὸ, Οἴτῃ, Ν᾽ οοΐ. 5, 12. 
πάλαισμα, Ἰποῦε, ἴ,. 9: 4. 
παλαιστὴ, ῬδΙπητι5, 6η. 2, 8. 
παλαίστρα. τὰ ἐν παλαίστρᾳ, απδ8 δῇ 

ΔΙΐΘΙΩ ΟὙΙΠΠΔΒΌ ΘΔ ὈΘΙποηΐ, [,. 
2, 1. ΒΥΠΟΠΥΠΊΙΩ γυμνασίου, Δ. 2, 
ΤΟ: 

πάλη, Ἰαςία, ΘΠ. 1ΙΟ, 12. 
παλίσκιος, Οραοα5, ϑῃη. 5» 9. 
παλτὸν, ἸΔοι]απ), ρίαη, Κὰ. 

ΤΩ 
πάμπαν, ΟΥΩΏΪΠΏΟ, ΘΧ [οΐο, ἴ,. 1, 2. 
παμπληθὴς, ἩυτηοτοΒα5, δ᾽ οί. 4. 26. 
πάμφορος, ἴοΥ{1115, ΟἸα Πππὰ τ Υ τη ἴθ- 

ΤαΧ ΝΟΟΙ. 1.2: 
Παναθήναια, 580, Μίποῖνϑο, Α. 2, 4. 
πάνθηρ, ΡδμΓΠ γᾶ, θη. 1,1. 
πανσέληνος, ἣ, Ἰᾳπδ Ὀ]6Π8, Ὑεη. ΤΣ Ἵ- 
παντοδαποὶ βάρβαροι, οτπῃῖαπι ρ6ῃ- 

τππ|. νι ΘΟ: 2, 2: 
παντοδαπὸν ποιεῖν, νΔύΔΥΘ, Εἰ. το, ὃ. 
παντοῖος, ΟἸΩΠΙ15 σΘΠΘΙΙΒ, ἴω. 15,2. ὦ. 

9: το ΜΙ τ᾿ ΕΒ 20: 
πάομαι. πεπαμένους, αἱ ροβδιαοηΐ, [.. 

6, 4: κ ε Α . . 

παρά. παρὰ τὰ ἱερὰ, πιδρΊΘ οἴ]. 58ΟΙ]Β, 
Μ.ό,6. παρὰ φύσιν σώματος, 60}- 
{τ ΠδύμΓΔΙ. ΟΟΥ̓ΡΟΙΊΒ, Θη. 5» 20. 
παρὰ καιρὸν, Ἰῃϊοπηραδίϊνο, Μ. 1, ὃ. 
παρὰ τοῦτο, Ῥτορίοετεα, Μ. 1, 5. 
παρὰ τοὺς φίλους, ῬΙῸρΡΘ6 οαδίτα 
ΘΙΩΙΘΟΓΆΙΩ, Εἰ. 8, 12. παρὰ ἤπειρον, 
Ἰυαχία οοπθποπύθιῃ, Α. 2, 12. παρ᾽ 
ἀσπίδα, 51 ΙΒ ΟΥΒΤη, [.. 11, ὃ. 
παρὰ δόρυ, ἴῃ ραγία αοχίγα, ἴ,. ΤΙ, 
1Ο. παρὰ κραυγὴν, ἴῃ ΟἸδτπΟΥ6, ΟἸτα 

12, 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟΤΙΝ. 

ΟἸδΥηο αϑί οτίϑ, Εὐ. 9, 11. παρὰ 
σάλπιγγα, 1Ὀ. 

παραβαίνεσθαι τὰ προσταττόμενα, νἱο- 
1ΔΥῚ ᾿πϑύιαὔα, [,. Ρ» 2. 

παραβάλλειν, Θαααπη οπΔ 660 ΟΟΙη- 
τηἸ 66, αὖ οοτίθῦ οατϑα, Εἰ. 9, 8. 
φάρμακον, ΟὈ]Ιοοτθ, θη. τι, 2. τὸ 
οὖς, Δατηονεῦα, 5, 22. 

παραβοηθεῖν, δυιχ᾽]Π 11, πεζῇ, Α.. 2, 4 
παραγγελλειν, ΘαΙΟΟΙΘ ΘΧ [ΘΠΊΡΟΙΘ, ᾿ἰΐἃ 

αὖ ἃπίθ ΠΟΙ 510 ρι]166 ΡΟ Πδρς 
1,2. ἢ 3.12. 5 ΝΙ 2: θ : 

παράγγελμα, ργδδοθορύθμπη, γοη. 4: 9. 
παράγγελσις, οατϊοΐαχη βαθιΐαμῃ, Μ. 4, 

3, 9. ἀπὸ παραγγέλσεως, Μ. 8, 
18. 

παράγειν, ἰγαάποοιο, Μ. 4,0: 5.06. 
παραγίγνεσθαι, διά68586, [,. 4,06: 5; 5- 
παραδέχεσθαι, Δατηϊίοτο, Εἰ. ἼΣΑΣ 
παράδοξα, α86 μ᾽δοίοι ΟΡΙ ΠΟ θη 86- 

οΙἀσηΐ, Μ. 8, 19. 
παράδρομον, Ἰοοιβ, αὰοὸ ἔδγα ρῥγϑοίθυ- 

Ταρσὶύ τοῖα, νη. 6, 9. 
παραινεῖν, ΤΩΟΤΠΘΙ6, ΜΙ, 2, 14. 

ἸῆροΥάγο, Μ. 6, 4. 
παρακαλεῖν ἐπὶ θήραν, Ἰῃντΐᾶγ δα νε- 

ΠΔΠηΠ] απ, ἰ,. 6, 5: 14, 6. 
παρακατατίθεσθαι, εἰϊευα5 Β661 8]1- 

αυϊα ὑταάογθ, [ὦ. 4, 1. 
παρακολουθεῖν, πϑύτη ργϑαβίδγθ, Εἰ. 8, 

14. 
παραλαμβάνειν, ΔΟΟΊΡΘΓΘ, [.. 5,9 2. 8581:1- 

ΤΏΘΓΙΘ, 9; 4: 
παράλογα, ἴ,. 5, 3. παραλόγως σκο- 

ποῦσι;, ζθΙηΈ 6, ρΡοΡογατῃ, Ν᾽ οί. 5. 2. 
παραλύειν, ΒοΙνογεο, ἴῃ. ύ, 14. 
παραλυπεῖν, ἰαθά6γο, Ν᾽ ϑοΐ. 4,22. ϑη. 

8» 8: 
παραμείβειν, ρτδοίοΥγ6, ΑΥΥ. 25, 8. 
παραμηρίδια, τηιηϊπηθηΐαπη ζΘΙΠΟΥ ΠῚ, 

12. Θ᾿ θ1Ξ. ΤῸ 
παραμυθεῖσθαι, νεΥὉ15 ΘχοΙϊίϑγθ, 8. 

ό, 25. τὴν ὀργὴν, νΘΥΡΙΒ ὈΙΔΠ6Ὶ5 
ἸΘηῖγ6 ᾿ρᾶτῃ, θη. 6, το. 

παρανομεῖν τι; ἴῃ. 8114 18 τα ΘΙ ΠΟΘΙ, 
Ι,. 8, 4. 

παραπίμπρασθαι, 1ῃΠΒΥΩΥΗΘΥῚ, Εἰ. 1, 4 
ΔΉ ΠΟΐ, 

παραπίπτειν, οαθὰ σΟηδησογο, δ βοΐ. 
5. 8. δὲ. ὁ, τό. καιρὺς, ΝΕ ἢ. ἢ 

παραπλεῖν, ῬΥδΔοίοΓΠΑΥΊρΑΥΘ, νοῦ. 1,6. 
Α. 2, 5. ἌΡΡΒΙ1θ16, Δ. 2, 4. 

παραπλήσιοι, ῬᾶΓ65 παμπιθτο, Μ. 8, 
τΊ. 

παράσειρος, δα ἴῃ. 5, 22. 
παρασκευάζειν τινὶ φόβον, τηθίατη 1η- 

Ἴσετο; ΝΞ πς 5: παρασκευάζεσθαι, 
886. Ῥδῖδιθ, Α. 2, 20. πρὸς ψύχη. 
ἔτισὰβ ρογίεσγε, ἴ. 2, 4. τιμὴν 

τινί τι, 
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᾿] , Ξ ἀνθρώπων, ϑυτηΐιι5 βαρρβαϊίζαγα δά 
ΒΕΙΨΟΒ σοδιηθηῆοβ, δεοῖ. 4, τὅ. 
παρεσκευασμένον, ρῬᾶταΐατη, ἀ(6. ΤΕ, 
απ αἷ8 βίδίτη οὖ σοτατηοαᾶθ τἴὶ. 
Ῥοίεϑβίὲ, Εὰ. 6, 6. 
νον, θη. 2. 2. 

παρατίθεσθαι, ἀθρόΟποτθ, τϑπι, πὶ ἐαΐα 
510, σοτητηϊζίογο, Α. 2, τό. 

παρατρέχειν, ὈΥΔΥΙΒΟΌΤΓΕΓΘ, ὕ βη. 6. το. 
ῬΓΟΡΙΘΙ ΟΌΤΓΘΓΕ, Εἰ. ΤΙ, 4. 

σταρατυγχάνειν τινὶ, 8116 11] ̓ΥΔΘίΘΙ ΒΡΘΠῚ 
Δοοίάοτα, Μ. 9. 1. 46 Ποβίθ, αὶ 
Βα Ιΐο Ἀσοτθα τα, τὶ 7. 

παραφαίνειν. ὅταν πολὺ παραφανῇ χρυ- 
σίον, Νεοῖ. 4. το. ἐξαπίνης παρα- 
φαινόμενοι, Μ. ὃ, το. 

παραφυλάττειν, ΟὈΒΘΥΨΔΥΘ, ἴ,. 4, 4. 
παραχωρεῖν, ἀ6 νὶδι ἄδοράοτγα, ἴ,. 9, 5. 
παρεγγυᾶν, Κ5ΥΠη. παραγγέλλειν, [᾿. 
τ 8. 

παρεγγύησις, 5γη. παράγγελσις, ἴ,. 
ἘΠῚ. 

σταρελαύνειν, ΟὈΘααϊΐατο, Μ΄. 8, τ8. ἔαΐ. 
παρελῶντας, 21. 

παρέπεσθαι. οὐδί! ΠῈ Βα ὈΒΘααΙ, Βα στρ ΡΣ 
παρέχειν. ἵππος παρέχει (ἀναβῆναι), Ε. 

ὍΣ τὸ; παρέχεσθαι τὴν προθυμίαν, 
νη: 2; 2. 

παρήκειν --- πλάγιον, 6. 4, 1. 
σιαριέναι, Ῥτδροίογϊγο, δ᾽ ϑοῖ. 4, ἢ: ἢ: 

8, 7. ἀκόλαστον, Μ. 7, το. 
παριστάναι. παραστῆσαι φρόνημα, ἴῃ- 

(ἰ6γ8,. [ἡ το, 8: 
παρίστασθαι. δ(168Ξ6. τὸ παριστάμενον, 

βύαθιβ ΤΟΙ ΡΙΆΘΒ6η5, Μ. 9. 1. 
παρισταμένη ἐπιθυμία, απριαϊίαβ 
αυδ8 δαεβί, ἀγροῖ, ᾿,. 3. 2. 

πάροδος, δαϊΐαξκ δα τοῖα, δβη. 6, 6. 
παροξύνειν, ἸνΥϊζατΘ, Υ 6. 6. 14. παρω- 

ξῦνθαι τὰ τοιάδε, ἴὰ. 6. το. 
παροικοῦσαι πόλεις, ὉΓΌΕ5 ΠΠΙΙΠΊ86, 

υδοι τ: ἃ. 
παροινία, ἸΏ5ΟἸΘΠΌ1ἃ εὖ ροί]δηΐα 6Χ 

ΘὈτοῖαΐο, ἴ,. Ρ. 6. 
παροιχόμενα, τὰ. ΡΙΘθίουία, ΔΙ οΟΥ 4.12: 
παρορμᾶν, ἸπηΡ 6] ]ΟΓο, Ἰηοἰΐατθ, Μ0.1,14. 
παρόρμησις, Ἰποι ατηθπίθτη, Μ. 1, 25-: 
πᾶς. φωνὴ πᾶσα, ΒΕΥΤΊΟ ΟἸΏΪΒ ΘΘΠΘΓΙΒ 

ΒοΙηϊπατη, ἃ. 2, ὃ. τῷ παντὶ, ἴ,. 
8, 5. ἐν παντὶ, Ε. ΤΙ, 5. ἐν παντὶ κιν- 
δύνου, Εἰ. 12, ὃ. 

πάσχειν, εὖ, ὈεπαῆοΙ 5 δβῖοὶ, Δ εεί. 
ἘΠ ἢ. κακῶς. Μ. 5.2. 66 0615 οἱ 
ΒοταϊηῖθυΒ ἀϑαγρανι ΧοποΟρΡΠοπ 
βη. 12.10. χαλεπῶς πάσχειν,  6ῃ. 
ΤΟΣ 22: 

πατάσσειν, 5ῖνΘ ΡΌΠΟΙΙΠΊ 5ῖ'ν 6 ΘΒ ΘΠ 
{ογῖγα, Εὐ. 7, 5. ΨΘΙΌΘΓΆΓ, Α. 1, Το. 
ΡΔΙρΙΐαγο, τὺ, τό, 1. 

[τέ ΄ 

σα παρεσκευασμε- 
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πατεῖν, ΟΔΊσΟΥΘ, θη. ΙΟ, 12. 
παύειν ἀπὸ διδασκάλων, ποη ἀιϊα1α5 

Δα τηβρΊΒ ΤῸ5 ταϊίογθ, ἴ.. 3,2. οὐ 
παυόμεθα λέγοντες, ἸἀΘη θη τηο- 
ΠΟΙΩ͂Ν. Π- ΤῸ; 12. ἴ,. ΤΆ. 4. 

πάχνη αΙΒΕΠρυα ἃ παγετῷ, 
8»1: 

πάχος, τὸ, ογαβϑιίαάο, γεη. 2, 8. 
παχὺς, ΟΥΆΒΒΙΙΒ, Εὖ. 1, 3, 5; 7.» 9- 
πέδη ἱππασία, βαμίαὔο τοοία, ἐπ ἡ. 

12. πέδη ἑτερομήκης, δρὶζαίϊο, Ὁ] 
ΤΠ060 ΟἸΓ5 5 τϑοῦτιβ τη 0 ̓ πῆθχιϑ 
πί, Εἰς σὴν 2... Ὁ4- 

πεδινὸς, σΑΠΊρΘΒΙΓΙΒ, 41] Β0]θῦ ΤΠΟΙΔΙῚ 
1ῃ ἸΟ618 Ρ]Δ 15, ν6ῃ. 5.» 17. 

πεζῇ. ποτα Ῥϑαθβίσι, ἴδγτα, ἃ. 2, 
4: 5. (ΟΠ. κατὰ θάλατταν, Μ. ", 12. 
πεζοὶ, τα] 1065 ΓοΥρεβϑίγθβ, δ᾽ ϑοῦ. 4, 
πεζὸν, τὸ, ρεαϊαίι5, Μ. 9. 7. 

πεζοπορεῖν, ῬΘΕαΘΒΙΓΙῚ ᾿πορβδὰ αὖὶ, Μ. 
τ 

πειθαρχεῖν, αἸοίο, ἀαἸοηΐθπη 6586. 1Π|- 
ΡοΙΓαίουϊ, Μ. 1, 24. 

πειθὼ, οὈδαϊοηῦδ, βύσαιαμα ΡΔΓΙΘΠΩΙ, 
ΤῈ. 

πείθω. πεισθῆναι, 5101 ρογϑαδδαπῃ Π8- 
Ὀετθ, Μ. 1:, 22. 

πειραθῆναι, ῬΘΥΙΟ] απ ἴδοθυθ, θοῦ. 3, 
14. 

πελτάζειν, ΡῬοϊξαδίαπη 6586, βοΐ, 4, 
ἘΙΣΣ 

πεμπάδαρχος, ἀτιχ πεμπάδος, Μ. 4,0. 
πεντεκαιτετταρακοντάλινος, 45, Π]ΟΓΌΤΙΩ, 

γεη. το, 2. 
πεντεπάλαιστος, 61] Θϑΐ ααϊηααθ ρΡ8]- 

ταογατη; γ6Πῃ. 90, 14: 10..2: 
πεντεσπίθαμος, 4] εϑύ ΒΡΙΓΠΔΙΠΑΙ ΠῚ 

ααϊπαᾷθ, 8 π. 2; 5; 8. 
πεντηκόνταρχος, ργδοίθοί5. ΠΔΥΙ, 481 

᾿τη Ρ ΘΠ] αὐ ααἱηαᾳαδρτηΐα ΓΒΠΊ1685, Α. 
ἸΣΕΣ 

πεντηκοντὴρ, ῬΙδοΐδοίπβ τῇ πεντηκο- 
στύϊ, ἢ. 6. Οοοἴανδθ ῥϑΓΙ ΤπΟΓ86, 5. 
αυϊπαπαρτηΐα τα] 108, Πω. 11, 4; 
1: 4: 

πεντώρυγος, αἰ δ αυϊησηαθ αἸ ΑΓ ΆΠΩ, 
γε ῃη. 2, 6. 

πεπλασμένως, πρσεηάο, δ 6η. 2, 1Ο. 
περαΐνειν, ΡεΙἤδεΙθ, Ψϑοῖ. 4, 27, 

438. Μ.τ, 9; 9; 2. περαινομένου 
τοῦ ἴχνους, ἀστῃ ρογβονογαῦ γθούατη 
νΘΒΕρΊ ΠΣ 5648], γ6η. ὅ, 14. 

περᾶν τὴν ἡβητικὴν ἡλικίαν, ρα θοΥΐδ {185 
8ΠΏΟΒ δχοθάοθγθ, ἴω. 4, 7- οὐδαμοῦ 
περάσει, Ἰΐτα ΠΟΙ ἔογθηΐ, θη. ὅ, 5. 

πέρας. ἰΘΥΓΠΙΠ115, Εἰζγα ατιΘτὴ Ρτορτθαὶ 
ΠΟῊ ἸΙσοΐ, γθοῖ. 4: 26. 

περί. ὁ περὶ τὸν ἵππον, δαπῖ80, Ε. 
6, 3. οἱ περὶ τὰ μέταλλα, απὶ 

βρη. 
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ΟΡούτη ἀδηΐ τηθίδα }}15 οἰ οα] ΘΠ 415, 
οοί. 4, 28. 

περιβάλλειν, οἴπροῖα, ἴ,. 2, 0. 
Οαΐτα, γε η. 5» 20; 6, 18. 

περίβλεπτος, ϑρεβοίαία αἰρηαθ, ΕΝ. 
10, 1. 

περιβολὴ, ΘΟΥΩΡΙΘχΧιιΒ, γϑῃ. ἤὶς δ). 
περιγίγνεσθαί τινος τάχει, αΘ]οΥαίθ 
8]Π] 6 ΠῚ ΒΌΡΟΓΓΘ, Μ, 8, τό. πόνῳ, 
Ἰαββιτιαϊηθ γἹ ΠΟΘΙ, γεη. 9» 20. 
ἀχώριστον, ΒΌΡΘΓΕΒΒΘ, ΤΟ]Ιη6], [᾿. 
9. ὃ. 

περιδρομὴν ποιεῖσθαι, εἰτουΐτα, Ν6η. 
10, 11. 

περίδρομος, [15 τοῖα δα ἀποοηβ, θη. 
2, 4.6; 6, 8, ο. 

περιεῖναι ΒΌΡΕΥΘΒΒΘ, τὰ ἔργα τῶν ἐρ- 
γαζομένων περίεστιν, αλ6. ἔδοϊοπ8 
Β.ηΐ, ΒΌροΥδηῦ ΘΟρΡΙΔ ΠῚ ΟΡΘΥΆΓΆΤΙΩ, 
ψεοῖ. 4, 2. 

περιελαύνειν, περὶ τὴν ἀγορὰν, ΕΟἸΓΟΥΙΠῚ- 
Θααϊΐαγο, Μ. 3, 2. 

περιελίττειν, ΟὈνΟΙν ΓΘ,  οη. 6, 17. 
περιιέναι, ΟἸΓΟΌΙΓΘ ΟὈΒΟΓνΔΗΟῚ ροΥδί]δ, 

ΠῚ τ 7. 
περιίστασθαι, Ἰπααρὶηθ οἸηρογθ, θη. 

8, ὃ; 1ο, 10. περιστήσασθαι, 
8, 6. 

περικεῖσθαι, οἰγουτηάαγα, ΠΕ. Ρ, 2. 
περίοικοι πόλεις, ΥΌ65 ν]οῖπ86. Αρυᾶ 

ΤοΘαΔοΙΠΟΠΙΟΒ 516 αἸσΘ Ὀδηΐαγ οἰν!]- 
ἰαΐεβ Ῥβὶοροππθδὶ, απ8θ6 ᾿ΠΡΘΙΟ 
Τιλοραἀδοιμομίουτιπθ ρδγθραπί, Ϊ,. 
Πρ δ} 

περιοπτέον, ἩΘΡΊ]σΘπηάπτη, ἴ.. 9. 5. 
περιορᾶν, ὨΘΡΊΙΡΘΙΘ, ΠΟΙ ΟΌγΆ76, Δ. 2, 

. θη. 12. 0. 
περιουσία, Δυυπαάδηία τούτη, δ᾽ θεοί. 

6. τ. 

ΟἹ Γ- 

περίπατον ποιεῖσθαι, διαθ]αγο, [1. 
15. Ὁ: 

περιπιμπράναι, Εαἰχουτηθ αγογθ, θη. 
1Ο, 17. 

περιποίκιλος, ΟἸΤΟΘΤ ΟἾγοα νυ 15, ΘΗ. 

8: 223. 
περιπολεῖν, 6586 περίπολον, Δ οοΐ. 4, 

52. 
περίπολοι, ΟἸγΟαΙΓΟΥΘ5, ΤᾺ]Π1ῦ68 ἸΘν]5 

δυτηδίαγαθ, νοοῖ. 4; 47. 
περίρρυτος, Δ 15 οἰγουτηααύιδ, δ θοΐ. 

ΤΡῚΣ: 
περιτιθέναι τὴν δύναμιν τῇ πόλει, ΟρΡ68 

αἰν!αἴ15 ΔΌρΡΘΓΘ, Δ. 1; 2. 
περιττός. οἱ περιττοὶ τῆς φυλακῆς, 

Μ. 7, 7: 8. 14. ὨυΠΠΘΙῸ ᾿πρδ1, Μ. 
2. 6. 

περιφέρεσθαι, ἴῃ ΟΥ̓ΡΕ πὶ ΟἸΓΟυΤΩΔΡῚΊ, Μ. 
3, 9. ΨΑΡΑΙΊ, ,Θη. 3, 5. 

περιφερὴς, [16Χ}}18, ποη τρία α5, ἴδῃ. 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟῦΞϑ. 

4.1; 5» 80. ἴχνη, ΠΟῊ Γδοΐα, ἷπ 
ΟΥ̓ΌΘπι,  εη. 9. 14: 11, 4. 

περίφλοιος, ΘΟΥΟ6 τηπηϊπι5, ΠΟῚ 46- 
ΟΟΥ̓ΙΟϑίτι5, γεη. 9: 12, 13. 

περίφοβος, ἴῃ περ σοι σΟΠ]θοί5 [6 Γ- 
ΤΌΤΒΠΊ, θη. 5.9 12; 0; ΤΟ. 

που λοῦνθῦν σιδήρῳ, ἸΆ ΓΟ ΟἸγΟυΠΠ Δ76, 
τὰ. 4: 

περόνη, ἤα]α, Εὖ. 1, 5. 
πέταλον, ἢ Ὑππ, 9. 15. 
πεφυλαγμένως, οαπίε, Μ. 6, 2. 
πῃ. δἸϊαιια ταί!οη6, ἔοτίθ, δ θοῦ. 1,1. 
πηγνύναι, ἱπῆροτο, γεη. 6, 7. πὶ 

τοὺς πόδας, ἤγΤΊΔΓΘ, ἄπιτατΘ ΡῬ6αε65, 
ΑΥΥ. 25» 3. πεπηγυῖα γῆ. ἰουτῶ Π0η- 
Βε]αΐα, Ατὐτ. 14, 5: γονὴ, 26, 4. 

πιέζω. ἑαυτὸν ἐν αὐτῇ τῇ χιόνι, Ὧὧβ 

Ἰθροῦθ, νϑῃ. 8, 8. πᾶ ἀρρεϊδῦ ἴῃ 
Ἰοοο Δ]ΓΘΓῸ 6 Βίππα]ο, θη. Ὁ. Ἐν 
πιέσας ὡς ἐπὶ γῆν ΒΟΥ ΘΠ Δα [α- 
1886 πιέσας ἑαυτὸν ἐπὶ γῆν. ΑἸΙο 
ΒΘη511 6δί πιεσθεὶς ὑπὸ τοῦ χαλινοῦ, 
1. το, 1ῃ- 

πιθανὸς, οὈδά!εη5, Μ. 6, 6. 
πιστεύειν τινὶ, οοηἤάοτο, Α. 2, τό. 

Νεεῖ. 2, 4. Μ. 8, 8. 
ΤΡ οι Ὁ: Πθοΐθγθ 1ῃ ΟὈ]α στη, Εἰ. 7, 

Ι 
πλάγιος, ΟἸ]] 118, ἰΥΔΉΒνΟΥΘΙΙΒ, Εἰ. 2, 7. 

ἐκ πλαγίου, ἃ Ἰαΐετο, Εἰ. 6, 6. 
πλάνος, ΘΥΤΟΥ, ΔΌΘΙΓΑΙΟ ἃ νᾶ, νβη. 

6. 
ὙΠ μι ἐὲ ΠηροΙ6, [οττηδῖθ, Μ. 6, 1. 
πλατύνειν, αἰ]δῖατο, Μ. 4, 2. 
πλεῖον τοῦ ὄντος, ΡΪὰ8 Ἰαβίο, Μ. 5, 6. 

πλεῖον ἔχειν τῶν πολεμίων, 5ρ6- 
ΤΆγ6 ποβίθβ, Μ. 4. τῷ: 6, 6. 

πλεῖστα, τὰ, ρ]οτθπηιθ, θη. Ρ, 
1Ο. 

πλέον τοῦ καιροῦ, Ό]5 α5ΐο, Μ. 7, 9. 
πλέον ἔχειν, σορία αὐυπάαγο, Μ. 
6, 3. 

πλεονεκτεῖν, ΤΩΘ]1ΟΙ] 6556 σΟΠΟΙΠΟΠΘ, 
Ι,.,1ι,0. Μ.Ὶ1, 24. 

πλεονέκτημα, ὑπνο ΓΙ ΘΠ ΡῈ {6010} 
αυ8 415 Δ] ουὶ ργϑϑβίαί, Μ. 5, 11. 

πλευρὰ, Ἰαίτι5, ὦ. 1, 12, 12. 
πληγαὶ ὀδόντων, Ἰοῖι8, ,6η. 10, 5. 
πλὴν, ΘΧΙΤΔΑΠΔΠ, ἴ,. 11, 7- Δ. 4, 5. 

πλὴν εἰ, Ὠ151 81, Α. 2. ὃ. γεη. 5» 

5. πλὴν οὐκ ἔφοροι, ΡῥγϑδεῖοΙ, [,. 
15, 6. 

πλήρης, 88, Β'. 7, 14. πλήρης ὁ 
δῆμος, ΘσΟΠΟΙΟ ῬΟΡΌΪ ρμ]6π8, Α. 2, 
ἘΠ. 

πληροῦν ναῦς, Ὡδυ5 ΤΈΡ]ΘΙ6. ΠΔΥΘΒ. 
εοί. 4, 42. ἐν τάξει, ἀφ᾽ ἧς πλη- 
ρώσεται τοῦ δρόμου τὸ πλάτος, Μ. 
Ἂ: ὕ: 
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πλησμοναὶ βαρεῖαι, σΥᾶν 65 ΓΘΡΙΘΙΟΠΘΒ, 
γβῃ. 7, 4. πλησμονὴ, 5θ.ϊοΐα5, [,. 
5: Εἰ: 

πλήττειν εἰς τὸ πρόσωπον, ο5 γ6γὈ6- 
ΤΆ16, Εἰ: 6. τ. 

πλοῖον οἴ ὁλκὰς, Α.1, 20. δ, εεΐ. 4; 
15: 

πλόκανον, 6. 9, 12 δηποίύ. 
πλουτεῖν τινι, ΔΌ ΘΠ ΔΓ, Α. 2, 11. 
πνεῦμα, Ὠδ]ϊπ5, ἴεη. 7; 3. γνϑῃηΐῃϑ, 
ΘΗ ΘΑ 4. 

πνῖγος, τὸ, δο5.15 68]0115, ὅταν ἢ πνίγη, 
δ θτ 4: ὁ;: τὸ: 50. 

ποδοστράβη, 81101 ποδάγρα, δ εῃ. 9. 
11, 5864ᾳ4ᾳ. ΡΟ]ῸΧ 5. 33: Καὶ τῆς 
ἜΣ ἀπήρτηται ξύλον, ἐν ἄλλῳ 
πλησίον ὁ ὄντι ὀρύγματι κατακείμενον, 
ὅπως, ἐὰν τὸ θηρίον ἐπιβὰν ἀνα- 
στρέψη τε τὴν ποδοστράβην ἐφ᾽ 
ἑαυτὸ καὶ ἐνσχεθῆ τῷ βρόχῳ, τὴν 
ἁρπεδόνην καὶ τὸ ξύλον ἐφελκόμενον 
ἐμποδίζηται πρὸς τὸν δρόμον. ἈΑα- 
αἸΐατη ἐφ᾽ ἑαυτὸ ρατγίϊπι Ὀδ πα Παροί, 
Ῥδυγίπη Ἰδοΐοτοθπμ ροΐαβί ἴα ]]οσ. Ρε- 
αἴοα ἴῃ ἴονεα ἀδροβιία εὖ ρδηδ 
ΟοΟἸ]οοαῖα βίο! πη, ΟΠ ΟΟΥντΙ5. 1Π|- 
ῬΓπάΘπ5. ρβαϊθαβ. βογίπτη (πλέγμα) 
Εὖ ΟἸαν ΤΙ ΠΔ 1ΠῚΡΙΒΧΟΓ ΠῚ Οαϑβρια 68 
ΘΔ] εξ, τηθαϊα βὰ8 ρατίθ, 1ἃ δϑί 
ῬΙθχιι, ἀθρυϊτηϊθαῦ ἴῃ Γππάππι ἴο- 
γΘ86:; {π|πΔ ν6͵Ὸ Οἷαν! ΠΟ Π6] τη]ηο- 
γ8Ὲ5 σϑαβθηΐθβ ΟΠΘΙῚ ἀθρυ 6 η01 510- 
Βα αηΐ, ΓΕΓΓΘΙ ἸΟΠΡΊΟΤΟΕΒ Ρ]ΔΠ 8 
᾿πῆσπιηῖῦ. (ὑεσναβ δαΐθπὶ Ὁ] 
ἀοἸογθη 6χ ᾿πηρϑοίϊ5 σαϑρια!θτι8 
ΟἸΑνουατη 5θηβιῖ, 5110 τοίγδοί!β 
ῬΘαΙθ 5 Ρϑαϊοδιη ἸΤΊΡΙΘΧΆΠῚ ΟἸΓΟιΙ]Ο 
ἸΙσπθῸ δνθυίῦ, ΒΙΠ] α] 16. ΔΑ ΘΙΙΠῚ, 
ἸπηροΟΒιθατη ρεα!οαθ Βα ρτα ΘΟΤΟΠΔΠ 
Ψ6] οἸσοῦ τ πη, ΡΘα ΠῚ ἘΠῚ ν 6] 8]06 Ὁ] 
᾿πατπῖῖ, ρῥγοβ!]θηβααθ ϑαβϑίυηρ, 
Θιο ἔδοΐο Δα παθτ15 ᾿ΠΠΆΘΓΘΠ5 866 α- 
οἷδ Ῥαποιη οἴπὶ ΔΡΌΘΏ80 ΠΡΏΟ, απο 
Οσυγγθηΐθση οὖ δα [ρΊ ΘῈ ΠΔ ΘΘΓΥΊΙΠῚ 
στανϑί, ρυϊ]βαΐ οὖ ἱπηρθᾶϊς. Ῥαβάϊοα 
ΨΕΓΟ Ιρ88 δχοῖιϑβδᾶ δα ἔονθδιη τὸ- 
Ππααϊίι!, ΠΘῸ ΘαΠΊ ἱπιρϑοΐδπὶ ρ6- 
αἴθ βϑοῦτη ἰγϑῃϊζ, τὸᾷξ ΟΥΘάΘΥ 
νἱἀθῦαγ Υ δἰβίκιτιβ, α1τι1 ποδοστράβην 
ἰοΐδπ ΠΟ] ΠΑ ΟΠ Θτη ΡΘαϊοαθ (ο]- 
Ἰοσαΐδθ {ππαϊΐτιθ θνθυβδτη ᾿ηὔθυριθ- 
ἰαύτν τὰ. αὐ 46 ῖρϑῶ ρβάϊοα π1}}]} 
Τα]ούαη 810 110 Ἰοοο. Χϑποόρῆοι 
δαΐθηα πα8ητι8π) στεφάνην ΠΟΙΗΙηδΐ, 
564 ξύλον περίφλοιον, Ἰὰ ο8 ἰγὰη- 
Οατη ΠΌΘΥΟΘΠη. ν 6] ΠΠΙσπΘατη {ΠῚ 
ΔΡΡβθῆϑιαμη. σης σεγνὰβ Ρ666 1]- 
Ἰααιραΐο βθοῖτ {τ Π6 8 ΒΌ]ΟΌ ΠῚ 1Π 
ἴεγγα ἴδοι, 0 ρΡ80 16 {ρθη 15 

ΠΕΡῚ γΘηδίοι ΔστΟβοὶς. 81 Ἰδατιθιβ 
ΘΠ ΘΤΙΟΥῚ ΡΘ66Ἱ τη Πδοβῖΐ, Πρ ττη στη 
Ῥβάδ βιθ)αίαπι οὐ Ἰδοϊδίτιμη ρϑοΐα8, 
ΟΟἸ]ατη οὐ ἔβοιθπη ΟΘΥῚ Ρα]βαῦ : 581 
ῬΟΒίΘΡΙΟΥΤΊ, 11 οἱ ἔθπιουα 8]δατι8 
ΤΠ γα ναχαί. [θη 51 ἔτιι- 
θοῦ! ν 8] ΥὙΔΠΩ15 ΔΥὈτιβίοσιιπη ἔγ- 
Οδί5. ΠΟ ΉΤΙΠΊ ΠΡ] οαῦαπι Δα 8651, 
ΘΟΥΨΌΓΙΩ 515010 ΘΟΤΓΘΏΓΕΙΏ, Π151 ΒΌΠῚ- 
τῆϑ. ΨἹ [ΠΟΘΙ Δ ὈΤΤΓΊΡΟΓΘ ν 8] που]. 

Δ εἰβίῖπιβ οὔϊδτη ἴῃ δα [Δ ὈΤΙσα 6 
Ῥᾶιΐθ ΔΌΘΥΓαββα νἹἀθίασ. [701 βηΐπη 
γε θυΠ ἐξαπτόμενον ἸηΓοΓΡΓΕίΔίτιΓ, 
Δα : ΠΟῚ ἐκ βρόχου, 568 ἐκ στε- 
φάνης. Ουἱη τεοία Ρο]αχ : Καὶ 
ταύτης (τῆς σειρίδος) ἐξήρτηται ξύ- 
λον, ρθη ΘΧ πὸ ἀρίστη Πειρτοῦ. 
ΕΠΙΒ νΕΓῸ οχύγομηβ ἰδαπθῦτη Πᾶ- 
Ῥεῦ ροβιΐαμη βιρτα οὖ οβαιπη οο- 
ΤΌΠΘΙΩ Ρθᾶϊοαθ. [}Ἃἀθῖὴη πλόκαμον 
ὉΌῚ ΘΧΡ]ΙΟΔΤΘ νι]ῦ, στεφάνην αἱἷΐ 
6558 Θ6Πι15 πλοκάμου, ΡΙοχατη Ππ6ῃ- 
αδ ΠῚ 6 ΤΆΠΊ1115 ἰαχὶ. Αααι!ξ ΡΟ] ι- 
ΠΟΘΙ [ΔΙΠΘΏ ῬΓῸ ΡῬΘΟΌΠ]ΙΔΥΙ ρᾶτΐθ ρΡ6- 
αἸοαθ ἃ βρόχῳ αἰϊνεῦβα πλόκαμον 
Βα υῖθβθ. ΑἸἷο ἴῃ Ιοθὸ ΡῬοϑβυῦ 56Γ- 
{πτ| (στεφάνην) ΠΟΠ ἔυ1556. 6 ΠΡΤΟ 
5060 ΟἸΤΟΆ] τ, κύκλον, τ1 ΡΟ]]τΧ 
αἸχοτῖῦ, πθῆτιθ βγγηδύτιτη {Π||1556. ο]8- 
ν]5, αὖ ΤΟΊ ππὴ ΟΥ̓ θ6πΔ ΠδὈογοΐ, βοὰ 
Ῥοΐτιβ Ιδαθο σοηίγδοίμτη [1586 1ἢ 
Δηραβῦαβ, [ϑαπθατη Θη1ΠῈ 1 ΟἸΓ- 
ΟαπΠῚ βευίππη (περὶ τὴν στεφάνην) 
ῬΟΠΙ Ιἄατια σοτηρ] θοῦ! ραΐαΐ, αὖ Θοη- 
{τοῖο βϑυῦο οἸδνου ΠῚ νϑυ 665 (ΠΟῚ 
ΟΟΒΡΙ(65) [ΡΤ ΓΘ ηΐτιΓ ρ66]. ΕΤΡῸ 
ἕονθᾶτη ΠΟ ΒΟ] ΠΤ ΒΡ ΡΘΓΠΘ ἴσην ταῖς 
στεφάναις ΠΕΥῚ ἀΘΌΘΥ6, 5εα ΤΕ ΠῚ} ρο- 
Βύπ]αυθ αὖ ραι]0 ΔΙΏΡΙΠΙΟΥ ἢαΐ, αὐ 
βρόχος οἰγαυϊίτι 510 ΒΟΥ τὴ ΔΙΏΡ]66- 
ἴδ η5. 5'πη] ἴῃ ἴονθα ἀθροηὶ δἱ ς0]- 
ἸΟΘΔΙῚ Ροββϑιί. ἔσο ψεῖὸ ᾿ἰδααθιιπ 
Πθδρατη, π66 ὉΠΠ|ῸῚ οατη οἴτοι]ο διΐ 
ῬΙΘχαι ΘΟΠ]ΠΟΙΤΠΊ, 5 ΡΤα ΟἸΤΟΙΠ]τ ΠῚ 
Ῥοβιΐαση πα π] ρϑαιϊθιβ βἰθίπο, οἵ 
αἰ γδούτιπ 5 Ὀ]αὐπιπηητιθ ρβα ητ5 56- 
ΟἿΠῚ ΤΆΡΘΓΘ [ΠΟ πιππ ΟΠ ΠΙΟΤῸ πὶ 
γΙΟΙπᾶ ἴονεα ἀδροβιΐο οἵ ρϑγίΐθυ οο- 
οὐ]ίαῖο. [08 8015 ΘΧΡΙ]ΙΟ8586 οἱ 6χ- 
Ῥίδηδ556 ΤΏ1Π1Ὶ νἹῸΘΟΥ ΡΟΘοβίγα 81), 
Ὧθ απ ἰτἰᾳᾷ ΗδΓρΡΟοΟΓϑίοη : Ποδο- 
στράβας ἔλεγον μηχανήματά τινα 
ὑπὸ τῶν κυνηγετῶν κατασκευαζόμενα, 
εἰς ἃ τὰ θηρία ἐσβαίνοντα ἡλίσκετο. 
διείλεκται δὲ Ξενοφῶν περὶ τῆς κα- 
τασκευῆς αὐτῶν ἐν τῷ περὶ Κυνηγε- 
τικῶν καὶ τῆς χρήσεως. Β]αϊαγοῆτι5 
Ατιβίαθο ρβαϊοαβ ἱηνθηΐαβ Δα βου 1 
ἴῃ Ατηδίουιο Ρ. 757 ἢ) : Εὔχονται δ᾽ 
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᾿Αρισταίῳ δολοῦντες ὀρύγμασι καὶ 
βρόχοις λύκους καὶ ἄρκτους, ὃς πρῶ- 
τος θήρεσσιν ἔπηξε ποδάγρας. Δη- 
τ|ραΐθυ διαοπῖιβ Απίῃ. Ρα]. 6, τορ, 
1, ἰχνοπέδαν τριέλικτονν οἴ νευροτε- 
νεῖς παγίδας τηθπηογαῦ:; 86 Π116ΠῚ 
Ἰοσατη ΟῚ τοί ΘΟΠΊΡΑΓΑΙΙΙ Χοηο- 
ῬΠοπίθιιπη ΟΔΡ. 1Ο, 2, ἄρκυς ἐκ τριῶν 
τόνων το πσσωνθ ἈΞ στ. ΡΒΠΙΡΡαΒ 
6. 107; 8» νευροπλεκεῖς κνωδάλων 
ἐπισφύρους ὀχεῖς αἰχιῦὺ ἰχνοπέδας, 
ΡΕάϊοαΒ νϑῖο ποδίστρας. "Πογοίαβ 
Ἰδαῖιθοβ ϑδεπθοα ΗἸΡΡροΙνΩ δοΐ, 1, 
ν. 45. νοοδΐ, οὖ ψβϑῖβιι 25, ΠῸ]] 
Ἰδαπιθατη ΤΡΟΓΘ ρθᾶ68. ΟΗΝ, δὰ 
9: 18. 

ποδώκεια, Ῥαάπτη νο]οοϊίαβ, 8. 5. 
27. 

ποδώκης, ῬΘΙΏΪΧ, Εἰ. 2, 12. ὕἴ6η. 4; 2; 
9.1. 

ποθεῖν, ἀ6β! ἄθυαγα, ἘΠ 25 ὩΣ: 
ποθεινοτέρως τινὸς ἔχειν, τηδ]οΥἹ (1651- 
τῶν ΔΙ]Ο] 5. ̓ ἸΠΟΘΉΒΙΙΠῚ 6586, ἴ. 

ποθϑν, 8] 1}οὰπᾶ6, Μ. 4, τό. 
ποιεῖν, Ἰη 5.06 Υ6, ἸΘσῈ ΒΔΠΟΙΓΘ, ἴ,.1, 4: 
ΤΠ ΤΠ: Ὁ ΤΠ: ΠῚ ΠΟ 
τινὶ, σΟΠΟΘάθΥο, [.. 1, ὃ. νἱπὶ ἰῃ- 
ΤΕΥΤ6, τηδ]θίδοογθ, ὰ. 6, 4: ἢ: ἢ. 
Μ. 7, 5. ποιεῖν μείζω, ἀιλρογα, δἃτη- 
ῬΠΠΟΔΥΘ ΟΡ 5 οὐ ΒΊοτα, γβῃ. 1: 
1ο. βλακὶ ἵ ἵππῳ ποιεῖν πάντα τάναν- 

τία, Ε. 9. 12. ποιεῖν φύλακας ἐκ 
τινῶν, ΟΘΙΙροΥΘ οὐδίοσθθ οχ, Μ. 
7. ἤ. ποιεῖν ἐκ τῆς γῆς; 5101 οοτη- 
ῬΆΙΘΓΘ ΟΧ ΔΟΥῪΒ ΠΘΟΘββδιδ, ἃ. 2, 
12. ποιεῖν ἐφ᾽ αὑτὸν ὑλαγμὸν, Ἰαΐτα- 
{τπιΠ| ΘΔ ΠΌΙΠ 1Π 856 σΟΠγνοΓΐίοσο, δἴϑη. 
ὅ, τῇ. ποιῆσαι εἴσω τινὸς, Ἰ᾿τητηϊῦ- 
ἴεγε, ἔῦ. 6, 8, ποιεῖσθαι γάμους, 
ἩῸΡΌΕ5 ΆΘΘΥΒ, ΠΠ τ Ὁ: πεποιημένα, 
ΟἿΒῚ ΡῬδγδίι, [,. ἴ: 4. ὩΣ τὰ ψευδῆ 
ἴχνη, Νεη. 3.9 

σοικίλλειν, νΔιΊΔγ6, τὰς πορείας, Μ. 
5 

πολέμαρχος, ἰτϊθαπαθ, ρτδοϑίθοίιϑ 
ἰοῦ] τηοῦὰθ ἃριὰ ᾿ὐραγίαποβ, [}1. 
ΤΙ, Δ΄. 

πολεμία, ἡ, ποβίοιπι, Μ. 4, 4,6; ἢ; 
2}. ἀϊάὶς 

πολεμικὸς, Ὁ ραν ΜΙ τ 
ΤΩ] Δ 715 ΡογΙΐα 8, ΜΙ; τὸ 

πολεμιστήριος ἵππος, Θαππ|5 ὈΘΙ]δ΄οΟΥ, 
᾿ϑυ προ. Ὁ). 8. ΦῸ 75 

πολιορκεῖν, ΟὈΒΙΠΙΟΠΘ ΟἸΠρΡΘΓΟ, Υ᾽ βοΐ. 4, 
48. 

πόλις. οἱ τῆς πόλεως οὐκ ἐλάχιστον 
μετέχοντες, ΒΕ. 2.1. 

πολιτεία, ἴοττηδ οὗ ἀθβουΡΌ]0 οἰν (δ 15. 

ΤΟΙ 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΈΟΤΝ. 

Τ,, 18.1τ. Δ. 1,1: 25 0. ΤΟΒΡΌΘΙ ΕΣ 
Μροῖ. 1.1. 

πολιτεύεσθαι βέλτιον, ταθ]]ΟΥἹ τι] οἷν ]- 
ἰε115 ἴοσιηδ, Α. 2, 9. 

πολιτικὸς, Οἰν![401 1115, αὐ πολιτικὴ 
ἔρις, 1,. 4. 5. ἀρετὴ; ἴ,. το; 7. μό- 
βαι, 6ΘΧ Εαἰνιῦτι8 ΟοοΙηροβὶῖθθ, ἢ. 
11, 4. 

πολλαπλάσιοι ἢ, τηυ]ῖο Ρ] 1: Ἐ8. 4 08Π], 
ΙΘΕΙΣ ΤΙ Π 

πολλο σῖν Τη111015 ἸΏ ἸΟςΟ15, οί. 1, 2. 
πολυανθρωπία. τηϑρΌτιΒ Ποτηϊητιπη 60ῃ- 

σαγ58, νοΐ. 4, 49. 
πολυάνθρωπος πόλις, τιγὍ8 τοίογία 1Π- 

σΟἸΔΥ τη τα] π6]1η6, Ν᾽ οί. 4, 50. 
πολύγονος, ἰεοὰπαάπ:5, νη. 5, 12. 
πολυδάπανος, Βυπηθαοδιιδ, 4] τηα]ΐοβ 

ΤΟ ΙΓ βιιπηΐτιβ, ἴ,. 5. 2. 
πολυέλαιοι, 41 αθαπαεπί οἷθο, δ εεί. 

5» 3. 
πολύοινοι, εἰ ἀδηΐθϑ ν]πο, δ᾽ δοῦ. 5, 2. 
πολύπλοκος, δΔοὶ65 Ἰπῃρ]1οϑίϑ, ΠΡ πο τς 
πολυπραγμονεῖν, ΟὈΤΙΟΒΘ ΑΡΈΤΘ, ΤΟΡτιδ 

ΔΡΘΠΟῚΒ ΟΡΟΓΘΙη 5 δτη ᾿ΠίΘ ΡΟΠΕΙ 6, 
ΠΕ 15 ἘΞ 

πολυπραγμοσύνη, ἩΪΠη1δ, 566 ]1085. ἴῃ 
ΤΟθι5 δα 886. ΠΟῚ ρου ποπίθιι5, Α. 
2; 18: 

πολυπρόβατοι, Δουπαδηῦθθ ῬΘΟΟΙῸ, 
γαῖα 0 2. 

πολύς. τοὺς πολλοὺς, Α. 3, 13. τὸ 
πολὺ, Μ. 7, το. τὰ πολλὰ, Ρ]Εγατη- 
απο [- τ, 5. δ οηπ ἢ Φ ς τὸ 
πολλὰ. Ν᾽ 8.295. ΝΕ Στ" 
ἐπὶ (τὸ) πολὺ, Εὖ. 1, 12 ἀπποῖ. ΨΥ. 
πλεῖον, πλεῖστα, πλέον. 

πολύσιτοι, [ττπαπΐο ἀπ παεπηίθε, Υ βοΐ. 

8» 8: 
πολυτέλεια, παδρτϊβοδηίία, Τ,. 7. 8. 
πολυτελὴς, 41 Βαπηΐι5. ΤΘαΕΙΓΙ πηι]- 

[ο5, οί. 4, 36. Μ. 1, 12. 
πολύ θογ γοτὶ νΔΥΊΟΒ ΨΟΟΙΒ ΒΟΠΟΒ Θ66Π8, 

ΑΥΤ. 5, 4. 
πολυωφελέστατα, υἱ]Π]5δῖπηθ, Μ. 1,11. 
πομπὰς πέμπειν, ΡΟΠΊΡΑΒ δρ616, Μ. 

2,1. ποιεῖν, Μ. 2,1. 
πομπικὸς ἵππος, 84 ΡΟΙΏΡ85 ἰΠΟΠΘῈΒ, 
τι: 

πονεῖν, ἸΔΌΟΥΑΥΘ. οὐδὲν πονῶν ἔχω, Ἀ. 
2. 12.. Ν᾿. 5,3: 57.) τὸ. ΠΟΥ ΓΕ 
οοπίοηΐο, Μ. 7, »ὶ ἀπποῖ. πονούμε- 
νος ὁ λαγὼς, ἀεἰαϊΙραύτιβ ΙΘριι8, Δυγ. 
25.»7. πόνος, 46 σὔγϑιι, ν 6η. 9, ύ, το, 
20. 

ποππυσμὸς, ἴὰ. 9, το. δυῖᾶδβ: Ποπ- 
πύσματα, κολακεῖαι εἰς τοὺς ἀδαμά- 
στους ἵππους. Ρ]πιι5 Ν. Η. 35, 20, 
(46, το4): Ναβϑίςοιη, οἰιπΔ ριηρσο- 
τού ρορρυζοῃίδ γϑυ θη ΘΠ, 



ΙΝΌΘΕΧ ΟΒΑΒΟΟΝ, 

ῬΟΙΠῸχΧ 7, τ85: Σοφοκλῆς ὃ ἔφη, 
ποππύζεται ζευγηλατρίς. ΦΑΟΟΒΚ, 

πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια, 5101 γ]ού 
ΘΟΙΏΡΆΓΆΓΘ, δ᾽ οί. 4, 22. Μ. 4. 19. 

πόρος χρημάτων, Ταῖϊο σΟμἤΠοϊΘπ86 
Ρβθουπῖδθ ΡαὈ]1ο86, Α. 23, 2 

πόρρω γίγνεσθαί τινος, ΑΌ6556, ΤεαΙηο0- 
ὑπτη 6588 80 8140, [,. 12, 5. 

ποσίνδα, ΜΙ. ΡΒ, τὸ δηποί. 
πότος, ῬΟΙΟ, [.. 5. 4 
ποτὸν, ρΡοΐιι5, ἰ,. 5; 4. 
πούς. τὰ πρὸ τῶν ποδῶν ὁρᾶν, 486 

δηΐθ ρβάββ βαηΐύ, νἹάθσθ, ἴ,. 3, 4 
πράγματα, περοῖϊα, ααϊθι5 4}8 615- 

ἰοπύαϑ εδί, Α. 2, 2. Μ. ν», ὃ. ἔχειν, 
ΤΕΥΌΤΩ ΟΟΟΌΡΘΙΙΟΠ 6 Θ ΠΟΥ], Μ΄. ὃ, 5. 
παρέχειν, πδροίϊα ἴδοθββουθ, δ᾽ βοΐ. 
1,8. Μ.ρ, 15. λαμβάνειν, τηο]6- 
8114 δίηςι, ἴ,. 2. το. 

πραγματεύεσθαι, ἴδοοτα, ἔΔὈτΥΙΟΔΥΙ, [,. 
ππ Ὁ Ν' ὃ. τὸ. δ.{Π10 Π}. 1. 
12. ἢ- 

πρανὴς, ἀδο]1ν15, Εἰ. 5,.7:; 
ὄρθιος, Εἰ. ὃ, 6, 8. 

πρᾷος, τηῖϊί]5, Ν᾽ δοἴ. 1, 2. ἀ6 βααῖ8, Ε'. 
ἌΠΟ: [59 12. 

πρᾶσις, νΘΠαΙ10, δ εοῖ. 2, 12. 
πράττειν ἄμεινον, ΤΠΘ]ΙΟΥῚ 6586. ΠΟ0Π61- 

ΤἸ0Π6, 5γη. πλέον ἔχειν, Α. 1, 1. 
ἸΠΟΓΌΓΠῚ ἔβοοιθ, Α. 1, 17. πράττειν 
τὰς ἀποφορὰς, ΘΧΊΘΘΥΘ ῬΘΠΒΙΟΠΕΒ, 
Α. 1,11. εὖ πράττειν, Ορ[ϊΠη86 6588 
ΘσΟΠαΙΠΟΉΪ5, ἃ. 1, 4. 

πραῦνειν, ἸΘΗΪΤΟ, ΕΗ. 2, 5: 0. 5. 6, 7. 
1Ο. 

πραῦς. τὰ πραέα, ὈΪΔΠἸτηοηία, Εἰ. 9, 
1Ο. 

πράως, ἸΘΠΙΓΟΥ, ρϑα]] αὔτη, ΚΕ. 6, 14. 
πρεσβεία φιλία καὶ πολεμία, Ἰεσαίϊο δα 

ΒΙΏΙΟΟΒ οὗ Ποβίββ, [.. 132, 1ο. 
πρέσβεις, Ἰεσαίϊ, Α. τ, τ8. 
πρεσβεύειν, Ἰεσαῖοβ τηϊ το γΕ, 

8:9. 
πρεσβύτης, ΒΘῃοχΧ, ἴ,. 1, 7. 
πρῖνος, 16χ; βη. 9, 12. 
προάγειν, ῬΓΟΘΌΤΤΕΙΘ, ψεῃ. 3. 7- προ- 

άγεσθαί τινα ἁμαρτάνειν, 8]16 116 Π 1Π 
[ταπάθιῃ ᾿ηάθποογο, Μ. Ρ. 15. 

προαγορεύειν, δα !ς6ΓΟ, ΠΣ, ἢ, 
ἘΡῚ Εἰ" 15. ὃ. 

προαιρεῖσθαι ἀντὶ, ῬΥδοΐογτο, [,. 9. 6. 
προβάλλεται τὰ στέρνα, δααπ8, Εἰ. το, 

15. τὰ ἀριστερὰ, 12, 12. 
προβολὴ, ταυπἸτηθηθατη δηΐθ ΡΟΒΙ ΤΩ, 

γεη. 5: 26. προβολαὶ τοῦ σώματος. 
ῬΓΟ]ΘοΟη 68, νη. 10, 22. 

προβόλιον, γΘΠΔὈΌ]τη, θη. 10, 1, 2. 
5666. 

πρόγονοι, Υηδήογεβ, Μ. 7, 3 

8, 1. (ΟΠΪΓ. 

ψ  οί. 
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προγραφὴ, εαϊοίαμη δηΐα ΡΥΟΡΟΒΙ ΠΤ, 
Μ. 4; 9. 

προδεικνύναι, Μ. 8, 24. Ααάο ΡΙα- 
[ΔΊ ῸΠΙ ΑΡΕ51]. α. 9, ἐπέδειξεν ὡς ἐπὶ 
Καρίαν προάξων, ΌΙΪ ὑπέδειξεν 56 11- 
Ῥεπάπσπτη οοπβθο. ΒΟῊΝ, 8ι:1ς Μογ. 
Ρ. 246 Ο. 

πρόδηλος, δηΐα ποίτιβ, Εἰ. 5, 3. 
προδιαβαίνειν, ἀτῦθ ἰΥΔΉΒΙΓΟ, ἔ. 8, 2. 
προδιεξέρχεσθαι, δπῖθα ΘΙ ΓΆΠΒΙΤΕ, 

αῖ: ἢ. 4: 
προδιέρχεσθαι, διιΐθα ῬΟΓΟΌΤΤΟΥΘ, ὕ8η. 

ἘΠ: 
πρόδρομοι φυλάρχου, Μ,. 1, 25. 
προεδρία, ὨΟΠΟΥΔΙΙΟΥ Βοάθμαιϊ ΙΟΟτΒ, 

ψοεῖ. 2,4 
προειδέναι, ἃπιΐθα 501Γ6, 6. 2, 3. 
προειπεῖν, ΘαΊςΕΓΘ, Μ.:, 18. προρρη- 

θῆναι, 14. οὕτω προειρημένων, 2. 7. 
προέλασις, ῬΥΟΘΌΓΒΙΟ ΘΟ 15, Μ. 8, 3. 

προελαύνειν, Μ. 4, 4. 
προερευνᾶσθαι, ἃπΐῖθα ΘΧΡΙΟΥΆΤΟ, ἴ,. 

ΤῊ 
προέχειν ἀστραγάλους, τὖ προΐσχειν, 
ῬΓΟΐθπο θ τηϑητι ἰθποπίθμῃ, Μ. Ρ. 
1Ο 8ηποΐ. ΘΧΟΘΙ]ΘΓΘ, θη. 1, 12. εὖ- 
δαιμονίᾳ, οΔο΄οΥ15 ργϑθβίδυθ [6] οἰδαΐθ, 
,...1,.2. πολὺ εἰς τὸ ἐμπίπτειν τοῖς 
πολεμίοις, Τῆᾶστιο οὑπὶ ἔταοίαᾳ ἴῃ 
Ποβίββ ᾿ποῖάθγθ, Μ. 8, 25. 

προηγεῖσθαι, φτϑθοοοάστο, [.. 
ΜΠ π΄ ρεβϑίθεει. ΤΡ 12. Ὁ: 

προθεῖν, ῬΥΔΘΟΌΤΤΘΥΘ, ΟΟΥΒΙΔ ΓΘΙΠΘΥΔΤΙΟ 
ϑηίΐενοσίουθ, ὕἴβη. 2, ἢ 

προθύμως, Ἰ1Πθαπΐο, δἱδουϊίθσ, δ᾽ βεΐ. 

83» 7: 
προϊέναι, βιιοοαάογο, 46 οχιῦα τοὶ ἔδιι- 

βίο, νεοῦ. 6, 2. προϊόντος τοῦ χρό- 
νου, Ῥοβύθβδ, ΡΙΟσΥΘΒ5ἃ [ΘΠ ΡΟΥΊΒ, Εἰ. 
1, 6, τό. προΐεσθαι τὰ ἴδια, π6- 
ΘΊΙροσθ ΤῸ ΠΊ δι ]]θγθη, θη. 12, 
ΤΙ. 

προΐσχειν 
Δ ηΟΐ. 

προκειμένη νῆσος, Ἰῃ5.18, ατι86 5118 εϑ 
Δηΐ6 ΟΥ̓́ΔΤῚ, Α. 2, 12. 

προκηρύττειν, ῬΕΙ͂ ῬΓΒΘΟΟΠΘΠῚΊ ΘΟΊ(ΕΓΘ, 
ΤΉ τ τ: 

προκινεῖν ἵππον, ἴσο τηονοῖθ, Εἰ. 9. 2. 
προκόμιον, Δ.ἴ18, 1008 ΔηΐΘΙΙΟΥ, 486 

1Π ΘΟ ΠΟΙ τΐΤΔΙΠη116 ΔΓΘΠῚ ΡΘΓ 
ἱγοπίοτη ἀθρθηαβί, Εἰ. 5, 6, 8. 

προκόπτειν τι εἰς, φῬτοάξθββα δά, Μ. 
ὦ, ᾧ- 

προλαμβάνειν, δηίονεγίοσα Ῥυθοθη60 
οἵ βδουἤσδηαο, ἴ,. 123. 2. ΟΌΤΤΘΠ6Ο, 
Δίδη δ: τὸ ὁ. τὸ: 257: 

προμελετᾶν, δηΐθα 586 ΘΧΕΙΟΘΙΘ, Δ. 1, 
20: 

ΤῊ: 12. 

ἀστραγάλους, Μ. 5, τὸ 
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Προμήθεια, τὰ, 4168 Ῥγοιηεῖῃ60. 58οτί, 
1ῃ. ΑἸ 5, αὖ τη Ν᾽ ΘΟ ΠΑ Π1θτι5. 81115- 
416, σου διηθη Ἰαηραάπη ΟὈὐηΘ  αΐ, 
ἍΠ 2. 

προνεύειν, ἸΠΟΙ ΠΕ ΓΘ. ΡΙΌΡΘΗ ἥδετο, Εἰ. 
8: 7: 

προνοεῖν, ὈΤΟΒΡΙΘΟΓΘ, Μ. 4, 1; 6, 2,2 
προνοεῖσθαι, ῬΓΟΝΊαΘΓΘ, σαν ΓΘ 510], 
δ ϑἰδν 

πρόοδος, αἱ ν]Δπ ὈΥΓΔΘΙῦ, ΡΥΘΘΠΊ155118, 
Μ. 4, 5. 

προορᾶν, ῬΤΟΒΡΙΘΘΓΘΟ, Εὖ. το, 2. Μ. 7,6. 
βῃ. 11, 4. ἐκ πλείστου, ἷ,.ὄ 12, 2. 
προορᾶσθαι, Νφῃ. 2, 6. 

προπετὴς, ὈΙΌΠΒ, ῥγο]θοΐτι8, τράχη- 
λος, ἴὰ. τ, ὃ, προπετῶς φέρεσθαι, 
ῬΙΔΘΟΙΡΙΓθῚ ἴουτὶ, Εἰ. 8, ἃ, οὐ ΠΙο- 
ΤΟΠΪΒ, 7: 2. 

πρὸς, 6. σ58ηῃ. πρὸς τῆς πόλεως εὐδοξό- 
τερον, Μ.1, 22 δῃποῖ. 6. αϑδί. ΤῊΣ 
τῇ οἰκίᾳ, ῬΥΟρΡίου ἀοτηῦτμῃ, 1,. 15, 6. 
πρὸς τούτοις. ργδοΐογοδ, ἴ,. 2,1. Α. 
1,17. 18. 46 οοτηρᾶτδηαο, Μ. κ, 
12. πρὸς τὸ παρὸν, Μ. 5», 9. α08ο- 
1υ16. πρὸς δὲ καὶ, ρτδοίοτοα δίδω, 
Ἄς 9 Ὅ 

προσάγειν, νΘητι ΡΓΟΘΈΌΟΟΓΟ, δ οί. 4, 
18. δαάνοϑίβιιβ ποβίθββ ἀποογο, Μ. ὃ, 
12. 12. προσάγεσθαι, 5101 ᾿τῃροΥῖ- 
ἴδγθ, εοῖ. 1, 7. τὰ ὄπισθεν προσ- 
άγεσθαι, δα ποογθ δα] 86, ἀθ βαῦο 
Ἰπσθαθηΐθ, 4] ρ6 4165 ροβίθυ! 5 ΠΟ 
αἸ Ποα]ου {γῃϊξ, 5664 ἴδοι]θ τπονοῖ 
ῬΥΙΟΤΘΒ ΨΘΙΒ5, Εὖ. 1, 22. χαλινῷ, 
Π. 9. 5. 

προσαιρεῖσθαι, 5101 Δ]]Θροτθ, ἴ,. [5 5. 
προσαιτεῖν, ὙΕΠ]ΌΪΓΘΟΓΘ, ΟρῖιΒ ΠαῦοΓα, 

Μεοῖ. 4, 29. 
προσαναβαίνειν, 46 Θα Ὁ] ἢ τι5, 4] ΠΟΥῚ 

δοςβαπηΐ, Μ. 1, 2 
προσδέχεσθαι τοὺς πολεμίους, δάνξη- 
πη ΠοΟΒίΠαΙΩ τηδίμοθσθ, Α. 2, 14. 

προσδοκᾶν, ΘΧϑρθοΐαγοθ, [ὰ. 8, 14. 
προσεθίζεσθαί τινι, Υ61 ΔΒΒΌΘΒΟΟΘΙΘ, ἴ. 

5). ἄϊο 
πρόσειλος, Δρτῖοιι5, η. 4; 6; 5.0. 
προσελαύνειν, Δα Θααϊΐατο, Μ. 5, 12. 
προσεπιχαρίζεσθαι, ἸηΒΌΡΘΙ Ο,ΔΌΠΠΟΔΥῚ, 

ΝΙ 2. 2. 
προσέχεσθαί τινι, Δ ἤδογοτθ, Δα ΠδὕτΠῈ 

6586, ρῃ. ὃ, ὃ. 
προσήκει ἐμοὶ, τηθυτη οϑῦ οἰπείστῃ, Μ. 

2, 6. προσῆκεν, ἴὰ. 12,14. προσ- 
ἤκοντες, ΠΟρΏδΔΙ], [,. 0.5. προσήκον- 
τες τόποι ὠνῇ τε καὶ πράσει, Ἰο(8 
1΄οηθα δα διηθηααπι οὖ νἀ η 1η, 
Μεοί. 2, 12. προσήκοντα σφίσιν αἷ- 
ρεῖσθαι, δι ῬΑΥ Οτ15. ΘΟΥ τ βία, 48] 
5101 διιηῦ 511η1165, Α. 2, 1Ο. ͵ 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟῦΝ. 

προσθεῖν, ψ6ῆ: :7: 
το 7. 

πρόσθεν τινὸς πορεύεσθαι, ρΥδΘΙγΒ 8]1- 
οα], ἷ,. 12, 6. 

προσθετὸς, ΔρΡΡ]]οαίαΒ, Εἰ. 12, 6. 
πρόσθιος, ΔΏΤΘΡΙΟΥ,  ϑη. 4.1; 95 10. 
προσιέναι, δοοοάθγθ, νη. 11, 2. 
προσίεσθαι, δατηϊζογ6, ΠΟῚ ππισντῖενε, 

Τ᾿. 3,2. προσιέναι, Ἰτημ 66, ἡ 6. 
10, 21. 

προσίστασθαι, τἀπᾶθ προσστῶσι τοῖς 
ἴχνεσι, αδίδηΐ, Νϑη. 6, 21. 

προσιτέον, ἀσστοαϊοπάθτη, δαῃ. 10, 
21. 

προσκαλεῖν, ἴῃ ΘΟὨΒΙΠ]ΠΙΌτη δάνοοσδῦθ, ἰ,. 
Π ΘΕ 

προσκεῖσθαι, Ἰῃιϑῖδγο, ὉΥΡΘΙ6, θη. ΤΟ, 
1ο. ἦα ροϑθῆϑ, δεβοῦ. 4, 21. 

προσκεκλασμένος, ἰταοία5, Εἰ. 7, 6 
πρύσκοπος, ΘΧΟΙΌΙΓΟΙ;, Π11165 41 οϑῦ 1ῃ 

ΒίΔΙΊΟΏΘ, ἴ,. 12, 6. 
προσκόπτειν τινὶ, ἸΤΩρΡΊ ΠΡΈΥΘ, Εὖ, 7, 6. 
προσμιγνύναι, Δοσοάθγο, ,εη. 9, 9. 
προσμισθοῦσθαι, ᾿πϑΌρΡ6ΓΥ ΘΟ ΓΘΙΘ, 

Νεοῖ. 4, 22. 
πρόσοδοι, τοαϊία8, νοοῖ. 1, 2; 2,1,7. 
προσοικεῖν, Πα] ΠΠγτη 6586, Νϑοΐ. 1, ὃ. 
προσποιεῖσθαι, δ5᾽τηιαγο, ἤηρεγο, Μ. 

5.12, 15. θεοὺς, ΡΓΟΡΙΠο5 4605 5101 
τϑάάαογο, δοοεῖ. 6, 2. 

προσσαίνειν, σαι ὈΪ]ΔΠΑΊΤΙ, ΑΥΥ. 7, 2. 
προσστέλλω. προσεσταλμένος, οο0ῃ- 

ἰταοίαβ, θη. 4.1. 
προστατεύειν, ἀοτπϊηδυῖ, δεοῖ. Ρ, 6. 

τούτων, ὅπως καλῶς γίγνηται, Μ. 
1. 7. ὈῬΙΘΘ6586 ΤΕ 5 οὖ Θυ]Ά16, αὐ 
τΤαοίθ Παηΐ. 

προστάτης, φγϑοίθοίϊιιθ, δεοΐ. 1, 1: 
5. 6. Ἰά6πὶ αὶ πρωτοστάτης, Μ. 
Ὁ Ζ: 

προστερνίδιον, ρΘεΐοΥΒ ΤΠ] ΠΠ ΘΠ ΌΤΩ, 
Ἰὰ. τῷ, ὃ. 

προσφέρειν, ἴοτγα τοαϊσατη, ἸπΟΥ Πα 
αἴἴουγθ. νεοῖ. 4, 15. προσφέρεσθαί 
τινι, αὖ δἴαο, ὑγδοίδιθ 8] 06ΠῚ, 
᾿Ό. τ, τ. προσφέρεσθαι τῷ ἵππῳ 
σὺν ὀργῆ. Θα αὔτη ΤῊ8]8 ὑυδοῦδνθ ῬΓΔΘ 
118. ἰὼ. 6, 12. προσφερόμενα, τὰ, 
οἷ,  εη. 6, 2. 

προσφιλὴς, ρταῖαϑ, ΔοσΘρίμ15, ατι] ἀιηᾶ- 
ταν, Νεοῖ. 5. τ; 6, 1. προσφιλέ- 
στατα, Μ. τ. τ. 

πρόσφυσις, τα ναθοίο, {τ απ 
πρόσω εἶναι, τετηοίτιπι 6886, Μ. 4, 14. 

τὸ πρόσω, τοτποίαπ, Μ. "5; 5- 
προσωνεῖσθαι, Ῥγδδίογοα, ΘΠΊ6Γ6, δ᾽ θοῦ. 

4» 7: 
προτείνειν, ρΥδΔοίο 66, Εἰ. 6,11.  6η. 

1ο, τό. 

ΔΟΘΌΓΓΘΙΕ, ΙΟ; 
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προτελεῖν, δηϊθ ἱπηρΘῃ 46}, γεεῖ. 2, 
1ο. προτελεῖν εἰς τὴν ἘΠ ποι τ. 86 
ΒΌΆΓΩ ΙΒ ΟΡΘΙΒ [ΘΟΙΘΠῸΒ ΘΟΠΪΘΓΓΘ 
ῬθοθηΊδη, δ᾽ δεῖ. 2, 0. 

προτιμᾶν, ῬΥΔΘίδαΓΓΘ, δ]Προ θ, [.. 4, 23. 
ΒΟΠΟΡΆΓΕ, 1 τ Ὁ: 

προτρέπειν, ᾿ϊη 06 ]16γθ, εἰς φιλονικίαν, 
Μ.:, 2ό 

πρόφασις μικρὰ, 1Θν15, Θδιι8ᾶ, Ε. τύ: 
προφάσεις ἐξευρίσκειν τοῦ μὴ ποιεῖν, 
Οδιιδᾶ8 ΘΟΙΏΙΩΙΏΪΒΟΙ ΟὟΤ ὭΟΠ ΠΕΡΙ 
Ὀροείδαι- Α΄. 2. 17. 

προφορεῖσθαι, (ἸΒΟΌΓΤΕΙΘ, 
ἪΕῚ 

προφυλακὴ, 5ϊ᾽διο δηΐθ οδδίγτα, Μ. 
7: τ: 

προφυλάττειν, ΘΧΟΙΙΌΙαΒ δηΐθ Οαδβύτα 
ΘΙ, ΜΙ 4 τὸ: ἢ. 14: 1..ὄ 12. 3. 

προχωρεῖν, ΡΤΟΟΘάΘΥΘ, ἸΠΠ ΠΤ ΘΠ ΑΙ 
ἴασοτγρ, ὦ. 7, το. ὅπως ἄν τῳ προ- 
χωρῇ. αυδοιπαῖ6. ΓΌΟΠ6. ΘΟΙΏΙηΟ- 
ἅἄπηῃ οϑί, ΑΥΥ. 21, 1. 

προωθῶν αὑτὸν, Ῥτοίγααογα, ᾿ἱποῖΐαγθ, 
θη. το, 10, 16. 

πρυτανεῖα, τὰ, ἃ, τ, τό. Νοιηδῃ ἔπ6- 
ταῦ αἰ ἃ ὨΌΠΠΕΓΟ πρυτανειῶν 46- 
σοι ἀογιναγθηΐ ; Δα θοαημ6 τὸ δέκατον 
ΨΕ] ἐπιδέκατον τοῦ τιμήματος ἸηΐΕοΓ- 
Ργείαθαπίαγ, ααοὰ ρϑίτου οὖ 15 
ἀπηᾶθ ροίθθαίαν ἀδθρόποιθ οορθ- 
Ῥαπίασ. ΡΟ]]αχ 8]16Γ : οὖ Ἰϑῖῃ 
Οἷτη απθιϊαίπιμη ἔπ]5θθ ἀ6. πρυτα- 
νείοις, ἀοοοὺ Ἰοοι5 ϑαϊᾶάβα ἴῃ νοοΘ 
Πρυτανείαᾳ. [)εδεϊπηϑη τιμήματος 
ΡῬατΐίοπη ἀθπηϊιηΐ 5. Πο]α ΑὙΙΒΊορΡἢ. 
γεβρ. ύβῃ. Νὰ. 1120, οὖ 1τ2ρ8. 
5ΟΗΝ. 

πρῷ, τηᾶπο, θη. 5,1; 6, 4. δὺ 
θρῳ ἀιϑυϊηρτι τ, δε. 6, 6. 
ἕωθεν, Νεη. 9, 17. 

πρῳαίτατα, δ Π| ΤΠΔΧΙΠΊΒ ΠηϑίθΤγΕ, 
γεοῖ. 1. 2. 

πρῳράτης, 101 πρῳρεὺς, Ρτοτοΐα, 61] 
ῬΓαθθδῦ Ὑϑιη]ριθιι8 ἴῃ ρῥῖότα, Α. 
2: 

πρωτοστάτης, ΥΤῊ11]65, 41 π᾿ ἵγοηΐθ 
ΔΟΙΟῚ βία 5. 4] Ραϊπηατῃ ἰοοιτη Οἢ)- 
Ἐποί τοῦ στίχου, 1,. 11, 5. Μ. 2, 2 
δΔηποΐ. 2. 6. 

πτέρυξ, ῬΊΠΠ8, Ἰὰ. 12, 4. ἐν γιγγλύμοις 
προσθεταὶ, ἤ. 

πτηνὸς, νοἸ]θοτ15, Μ. 8, 5, 6. 
πτήσσειν, ἸΘΡΙάΔΓΘ, ΑΥΤ. 17, 5. 
πυγμὴ, Ραρ]αίαβ, Μ. 8, 7. 
πυγὼν, οὐὈϊζι5, ,ἴΘΩ. 10, 2. 
Πύθιοι, ᾿,ΔΟΟΠΙΟΙ 4] ἢ ἴ,. 15. 5. 
πυθόχρηστοι νόμοι, ἸεσοΒ 80 ΔΡρΟΠΙΠ6 

Ἰαΐδα, 1... 8, 5. 
πυκνὰ, ΟΥ̓ΘΌΧΟ, ἸἀαπίΙ6π), ἴ,. 12, ΒΕ. 

ψεῃ. 6, 

ΔῸ 

949 

Μ. τ, 8. Νβῃ. 4: 5- πυκνοτέρα εἰσ- 
αφικνεῖσθαι πόλις, υὐὉ8, 486. τηᾶ- 
ἸΟΥῚ Δαν μα ΠῚ ΟΟρΡΙ8 ἐγεααθηΐδίαγ, 
γροΐ. 59 1. ὄγκον πυκνότερον, Μ. 
ξρ ὦ: 

πυκνοῦσθαι, ΥΕΡ]ΕΤ, ,Θη. 5, 7. 
πυκτεύειν, ῬΌΡΊΙ ΘΠ 6856, ΡῈ ΡΏΙ5. σ6Γ- 

ίατο, ἴ,. 4, 6. 
πυνθάνεσθαι τοῖς ἐναντίοις πράγματα 

καὶ ἀσχολία, Μ. 5. ὃ δηποῦ. 
πυρρὸς, τυῖα5, ἴ 6ῃ. 4; 7. 
πυρφόρος, Ἰρτιίον, [.. 12, 2. 
πωλεία, ῬαΠοΥπη τηϑυπί|1ο οἱ (Ἰ561- 

ῬΠΠα: ἘΠ 2: 2: 5. 
πωλεύειν, ῬαΠ]Ππὴ Θαυϊ πὶ ΘΠΙΟΊΓΕ, 
Ἰ Ὴ πὸ 

πώλευσις. 1.4. πωλεία, ΚΕ. 2, 1. 
πωλητήριον, Δ ὈΘΓΩἃ νΘΠαΘΠΟΙ5. ΠΠ6Γ- 

ΟἸα5, νοοῖ. 2. 12. 
πωλοδάμνης, ΡΌΠΟοτΥΙΠ ἀΟΙΙΟΥ οἵ τηᾶ- 

οἰβίον, [ὦ 2,1, 566. 
πῶλος, Ρυ]]ὰ5 δααίηι8, Εν. 1, 17. 
ῥάβδος, ἡ, νῖγρα, οοηίγ. βακτηρία, Ἰὰ. 

ὃ, 4: 11, 4. Ὠ85.116 186 }1, 6ῃ,, 10, 
2). ΠΟ: 

ῥαδινὸς, οὙ861115, 1,. 2, 6. 
ῥᾳδιουργεῖν, ἀΘ] Πα] 66, ΟἰΠΟΙῚΠΔῚ Π6- 

ΘἸΙρ ΓΘ, ῬΘΟΟΔΓΘ, 1,. 2. 2: 4, 4. πλεῖ- 
στα ῥᾳδιουργεῖσθαι, ἷ,. π, 2. 

ῥᾳδιουργία, ἸγηρΓΟὈΙΓ48, ἸποΥῖ18, ΠΘΡ]1- 
σϑηΐϊδ ΟΠΊΟΙΙ, [,. 14, 4. 

ῥᾷον, ἴδ 6111π5, τη οτ οατη αΠΠου]ίαΐο, 
16 7.5. 

ῥάπτειν τὸ ἔποχον, ΟΟΏΒΠΕΙο, [ὰ. 
15. Ὁ. 

ῥᾳστώνη, 4165, Εἰ. 7, 19; 8, 14; 
πὸ ἘΝ 

ῥάχις, ἀΟΥΒῚ Βρίηβ, Εἰ. τ, ττ; 

τ ὦρ 3: « 

ῥᾶχος, ἡ, δ εη. 10, ἥς- 

ῥεῖθρον, Παπηθη, γεῃ. 5» 15, 34. 
ῥέπει πλεῖστον ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν τῇ πόλει, 

ΕἸ! 801 Ρ] ασίτατιπῃ αἴθε ι αὐ} 8{15, ἰ.. 
αὸ τς 

ῥεῦμα, ἤστηοθπ, βη. 5, τό. 
ῥήτωρ ἐπιτήδειος, ΟΥαῖΟΥ ῬΙΟΡΑὈ1115, Μ. 

ΤΘΕ 
ῥιπτεῖν εἰς τὴν θάλατταν, 858 ΡΥΔΘΕΟΙΡΙ- 

ἴδ᾽ 6 1 Τῆ8Γ6, ἴβῃ. 9; 20. 
ῥόπαλον, Εἰάνα; ναπ. Ὁ. :1. Τῇ. 
ῥοῦς, τῖναϑ, Νεη. 6, Ρ. 
ῥύμη, ᾿τπηρϑίμϑ, γεη. ΤῸ: Τ2: 
ῥυπαίνεσθαι, βοτθ5 σοῃίταπογθ, ἴω. 

11. 9. 
ποτα δ το: Ἰογατη, 480 δαὰὰβ ἀπο1- 

ταν τ τ 5 τ: 
σαρδόνιον, ῬΕΥΒ τοῦδ, δ 6η. 6, 9. 
σαρκώδης, σΑΥ̓ΠοΒτι5, ὍΠΗ. 4,1. 
σαφηνίζειν, ΕΧΡΙΊΟΔΙΘ, ἴω. 2,1: 

5» 5: 
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σαφῶς, Ἰπου]θηΐογ, 51π6 ἀπ 010, [,. 9. 2. 
ψεοῖΐ. 1, 5. 

σείειν, ΤΩΟνΕΥ6, τῇ οὐρᾷ, δ εῃ. 2, 4. 
σειρὶς, ἔαπ]ο] 5, αὰο ΠΙρπππ (6 Ππ6]1- 

ΟΌ]46 ἸΙσαία, θη. 9, 12. 
σημαίνειν. σεσημασμένα, ΟὈΒΙρηδίδ, 

ϑοοεί. 4; 21. 
σήμαντρον, ΒΙρΊΠατα, 1... 6, 4. Μεοεΐ. 

4» 21. 
σθένει παντὶ, ΟΥΛΪΌτι5 νἸἸθτ18, ΤῸ 86 

ααϊδάθο βθάαΐο, ἴ,. 4. 5. 
σιαγὼν, ἡ, τα Πα] 18, ΚΕ. τ, 8. 
σιγῇ- ἴδοῖίο, 1... 2, 5. δ ϑοη. 6, 1Ι. 
σιμὸς, ΒΙτηι15, Θῃ. 4,1. 46 νᾶ, εη. 

6, 5. σιμὰ, δ εη. 5». τό. Αττ. τ, 4. 
σιμότης τῶν ὀδόντων, αἀδηΐε5. Βυι ΒΆΩ 

ἰβπαάθηΐοβ, θη. 10. 12. 
σίνεσθαι, Ἰαθδάθγο, Εἰ. 12, 9. τοὺς πο- 

λεμίους, ΠοΒθα5 πηδ]οίδοοιθ, [,. 
τ Ὲ 

σιτεῖσθαι, οἸυπη ΡγΔ ΘΓ, ΑΥΤ. 12,1. 
σίτησις ἡ ἔξω, Θρι]δ6 ΄υδ8 ἔογ15 Ππηΐ, 
ΠΡ 

σῖτος, [γυτηθηίθτη, Δ. 2, 5. ρα τη 
64], Εἰ. 4,1, 2. 

σκεδάννυσθαι, (ἸΒΒΙΡ411, Μ. 7, 0. 
σκέλος, ΟΥυ5, ἴ,. 5» 9. 66], Ε). τ, 4 

5666. 68η18, η. 4,1. ἸΘρΟΙ5, ὕϑῃ. 
ΕἸ ΤΌΣ 

σκεπάζειν, ἴορογο, Εἰ. 12, 5. 
σκευοφορικὸς στρατὸς, 6] ν6] ρογίαηί 

ΜΘ] ᾿πτηθηθ5 νϑμπηΐ ᾿πηρθαϊτηθηΐα 
ΘΧουο 5, [.. 125, 4. : 

σκέψασθαι τὴν οὐσίαν, γαϊομθτη Πᾶ- 
ὈΘΓΘ ΤΟΙ [Ἀ7Ή1]18115, ΘΏ. 2, 2. 

σκηνὴ δημοσία, σΟὨν]ΟΙ5 ΡαὈ]ΙοΙ5, ἴ.. 
Πρ ἄς 

σκηνεῖν, ΟἸθυ πη ΟΕΡΟΓΘ, ἴ,. 5.2; 15» 4. 
Σκιρῖται, ἷ,. τ5, 6. 
σκληρὸς, ΥἱρΊαυι5, Ου]15. ΤΠΘΠΊΌΥ8, τη]- 

Ὡὰ5 Βαπί 801118, νη. 2. 2. Ε. 1, 
6,7: 6,9. ἐν σκληρῷ καὶ δασεῖ, 
ἘΦ 1, 5. χαλινὸς, Εὐ. το, ὃ. κύνα 
σκληρὰν καὶ πεπηγυῖαν, ΑΥ̓Τ. 12, 4. 
εὐνάζεσθαι σκληρῶς, ,δῃ. 12, 2. 

σκοπεῖν ὅπως ἀκοντιοῦσι, Μ. τ, 6. 
σκοπεύειν, ΘΧΡΙΟΥΔΓΘ, τοὺς πολεμίους, 

Μ. 7. 6. 
σκοπιὰ, Βροου]αΐϊο, Μ. 4: το. 
σκοπιωρεῖσθαι, (46 Βροου]α ὈΓΟΒΡΙΟΘΓΘ, 

γε η. 9, 2. 
σκοπὸς, Βροομ]αίογ, ΜΙ]. 7, 12. 
σκυλακεία, εἀπισαῖϊο οαἰα]οΥ πη, ΒΥ. 

ἀνατροφὴ τῶν σκυλακίων, ΔΥΥ. 20. 
σκυλακεύειν, ΘΔ 65 δΔατηϊοτο δα [οία- 

ΤΆΤη, δβη. 7, 1. σαΐαϊοβ ΠΌΤΕ, 
ἍΤ Ὁ. 1; 51. 5. 

σκυλάκιον, οδία]ιι5, αΠ. 7. 8. ΑΥΤ.ψ 
12: Ἵ. 

ΙΝΌΘΕΧ ΟΠΒΑΈΟΤΙΝ. 

σκύλαξ, οαἴα]α5, ,6η. 7, 6. 
σκύτος, τὸ, ΘΟΟΥ̓ΙΌΤΩ, Εἰ. 12, 1Ο. 
σμῖλαξ, Νεη. 9. 12. 
σοβαρὸς, ΒΌΡΕΓΡαΒ, Εἰ. το, 17. 
σοβεῖν τὴν κόνιν, ρα] νΘΥΘτη αθίορ. 16, 

ἴδιο Ερ ἔξ 
σοφίζεσθαι ἐν τοῖς ὀνόμασι, ἴπι ΨΕΥΌΙΒ 

ΘΟΌΤΊΘη ἸΠΡΘΠΙ αδθοίαγθ, ἡ θη. 19,6. 
τοῖς ὀνόμασι σεσοφισμένως λέγειν, 
11 ΘΤη ἢ. 

σοφισταὶ, Νεοῖ. 5, 4. 
σπᾶν, ΘΟΏΨΘΙΙΘΓΘ, ὦ. 7, 1. 
σπανίζειν καρπῶν, ΔΠΠΟΏΔ6 σϑτγιίαία ἰδ- 

ῬΟΥΔΓΘ, νη. 12, 6. 
σπαράττειν, (ΙΒΟΟΙΡΘΙΘ, ΑΥΤ. 25. 2. 
σπάρτον, ϑρδτίαπῃ, ἔγαΐοχ σϑηϊβίαθ 51- 

ΤῊ1115, ἀπ 6 ἔχη65 Παπΐ, ν6η. 9, 12. 
Οοηΐ. δα ΤΠΘορτ. Η. Ρ]. 1, 8. 

σπουδάζειν, 56 ]0 ἴδοσγο, ἴ.. 14; 4. 
τὶ, Ορούϑιη 816, Εἰ. 11, ΤΟ. ἴ,. ΤΟ, 2. 
περίτινος, ϑυπα! τὴ ΤΠ ρΘ Πα ΕΓ 8116], 
Ι,.. 4, 1. σπουδάζεσθαι, κὑπαϊοβα 
4 ΔΟΥ], ΠῚ 7» 6. σπουδαστέος, 10. 2. 

σπουδάσματα, 5ίυμαϊα, τηδύϊαῦα νἱΐδ6, 
ΑΥΥ. 24: 4. 

σταθμὸς, 5᾽αθυ]ατη, Εὐ. 4. 1, 2. ὁ ἔξω 
σταθμὸς, Ἐν. 4. 4. ἴῃ πος σταθμῷ 
1πϑϑὺ ἱππὼν σοποϊα θη 85, Εἰ. 4. 1. 

στασιάζειν, ἀ᾿ἰΒθΙ 676, Α. 2, 15. δ, εοί. 
Πρ Ὧ 

στάσις, Ἰοσιθ, 0ΌΙ ταπαϊουΐα βίαύαία 
εϑί, ὕβη. 9. τό. 

στέαρ. τὸ, δι΄6ρ85, ΑΥΤ. 13, 2. 
στεγάζειν, ἴδρογθ, ἃ. 12. 3. στεγα- 

στέον, 1Ὁ. 7. ἤν 
στεγανὸς, Ὀ] αν 115 ἹπηρΘΠΘίγΆ 1115, ἃ- 

αυδηη ΠΟῸΩ ὑγδηβιηϊ 6 η8, ΟΠ. 5, 
ΤΟ. 

στέγασμα, ἱερυτηθηίϊαπΠ, ΠΕ. 12; 2. 
στελμονία, οἰποίαδ, δ ϑη. ύ, 1. 
στενόπορόν τι, 86. μέρος, ἸΙΓΓΟ115 ῬΔΥΒ 6, 
8 αυδτα ΠΟῸΠ ΠἰΒ1 δηρτιδίιϑ ΔαΙπ5 
Ρϑίοὺ 6 σοῃίϊηθηΐθ, Δ. 2, 13. 

στενότης, δπρσιυϑίϊα, δ 6η. 9. 14. 
στέργειν, ἃῖηΔΥ6, ΘΠ. 5 Ὑ1 ῸΣ 
στέρομαι, οᾶγθ0. στερήσονται ἀγαθῶν, 

Α. 2. τό. 
στερεὸς, ἢτγτηι5, σΟΙΠρΔΟίτ8, Εἰ. 1, 12. 

ποὺς, θη. 99 16. γῆ; ΠΟὨΪ. τῇ κε- 
κινημένη: γεβῃ. 9: τό. - 

στερεοῦν, ἤγτηδΥο, Εἰ. 4, 2, 5. 
στερίσκειν, Ὀτῖνατο, Μ. ὃ, ὃ. 
στέρνον, Ῥεοοῖα5, ΚΕ. 1, 7. 
στεφάνη, οἸτοῦ]α5, ΘΗ. 9; 12-15.- 
στεφανοῦν, ΟΥ̓́ΠΆΤΟ, Μ. Θη, 
στῆριγξ. [ὰ]ογύτη, Τὰ. 1, 5. 
στιφρὸς, ἤγτημβ, Νεπ. 4,13 5» 80: 

ὍΣ ΤΥΣ 0 Ὁ 
στίχος, 561165, ΟΥὧο τηϊ στα απ 10Π- 



ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΈΒΟΤ ΚΝ. 

διθπα!ηοη. 56 ρῥγοϊαπα!ταίθιη, [᾿. 
11, 5, 8. στίχος ὁ ἔξωθεν, σγτιιβ 
ΘΧΙΘΙΊΟΙ, ΟἸΟΙ ᾺΓ ἴῃ δορὶ ϑίοπμο ἴῃ 
ΟΥ̓ΌΘΙη 15, 4] ἃ ΘΘΠΕῸ δϑύ ΤΘ ΠΟ 15- 
5ῖτηῖι8, Μ. 3,0. 

στοιχεῖν, Μ. 5», 7 ἀππῃοί. 
στοιχίζειν μακρὰ, Κη. 6, 8. Στοῖχος 

ἴῃ νΘηΔίΙΟΠ6 Ἰ(6ΠΊ βρη! ἤσαγα ν]α6- 
[1 χαοα στίχος, ΟΥ̓ ΘΠῚ ΓΟ ΠῚ, 
αα] 115 γαίϊα Βαβρθηβα βύδηί : στοι- 
χιζέτω μακρὰ νἱαθίιᾳ! 6556, οὐο 
ΨΔΓΟΓΆΙΩ δία ᾿ρ88 ᾿πάδαρο Ἰοῆρα 
μαρθαΐ ν6] νϑύουιιπη γ6] ἸΟΘΟΥΙΠη 
Ἰηΐο να}. Ηΐϊπο περιστοιχίζεσθαι 
Τϑιποβίμπθηι αἸοιίαν ΡΏΠΙρΡιιΒ ΑΥΠ6- 
ὨΪΘΏΒ68, 16 δῦ ΟἸΓΟΌΤΩΥΘΠΙΓΒ. 

στοῖχος, ͵6η. 6, Το, 21. 
στολὴ, 5ίο]α Θαμοβίσ]8, απ φύλαρχοι 

ΘΙΔηΐ ΟΥ̓ΠΔΙΙ, Μ. 1, 22. διηϊοίαξ, 
Ψεη. 6, 5. στολὴ φοινικὶς, 5ίο]8 
ῬαηΙ]οθα, ἴ,. ΤΙ, 2. 

στόμιον, ἸΌΡΙ, ΡΔΙ5 ΙΒ 68, 6186 
ἸΠΟΙ ΓΙ ΟΥἹ Θαπῖηο, Εἰ. 6, 7. 9; 10, 
7. 9. τό. συνδάκνειν τὸ στόμιον, ΠΕ. 
Ὁ Ὁ. 

στρατεία, ΤῊ 1}1{18, ἜΧΡΟΟΙ ΠΟ Ὀ6]1168, [᾿. 
τα. 

στρατεύεσθαι, τηἸ]ϊΐατο, [,. 12, 5. 
στρατηγὸς, αὐχ ΤΑ] τη, ἴ,. 12, 11. 
στρατιὰ, ΘΧΟΥΙΟΙΪΐτ5, 1... 11, 2. ἐν στρα- 

τιᾷ, 8,3. ἐπὶ στρατιᾶς, 13,1. στρα- 
τιὰν ἔχειν, Μ. 7, 7. 

στρατιωτικὰ, τὰ, Υ65 Γ]]10Δ715, [,. 12, 7; 
ΤΠ. 

στρατοπεδεύεσθαι, οδϑίτα τηθδίδεϊ, [,. 
ἘΣ, τ. 

στρέφειν, νοτίοεγο, ἐπὶ κέρας, ἴ,. 11, 9. 
ΤΌΣ ΠΟ ΘΩ0. Εἰ. 7. 12. 15, 17.,.18. 

στρογγύλος, τού Πα τι|8, ἴ6γ65, ΘΗ. 4:1. 
πόδες ἵππου, Μ. 1, τό. 

στροφεῖον, Νεῃ. 2. 6 δῃηποί. 
στροφὴ, ᾿ἱπῇρχ!ο, οοηγθῖβιο, Εἰ. 7. 

1: 
συγγνώμη ἐστὶν, Ἰρποδορηήιπι 6βί, Α. 

2:20: 
συγγράφεσθαι, 5ογρίο 5101 σᾶνογα, Εἰ. 

5 42. 
συγγυμναστὴς, 5001 5 ΘΟΠΟΘΙ ΘΕΙΟΠΊΒ, 

Μ᾿ 9; 4. 
συγκαμπὴ, Οουγνεαῦιγα ΟΟΥν 1615, Εἰ. τ, 8. 
συγκάμπτειν, Πδοίογο, Εἰ. τ, 8; 7,2; 

ἘΣΕ ἢ 
συγκατασκευάζειν, ἀπᾶ Ἰηδϊπογο, [᾿. 

8, 32. τὸ ἐπιτήδειον, ὨΘΟΘΒΒΔΙΊΟΒ 
ΒΌΤΗΓΙΒ ΡΙΔΘΡΑΙΔΥΘ οἵ ΔΟΘΈΙΓΘΙΘ, 

Μοεΐ. 4. 28. 
συγκείμενα, τὰ, Θἃ α186 ρϑοΐα 5αηύ, 

Δ. 2. 17: 
συγκομίζειν, ΠΟ] ρ γο, θη. 5, 5. 

951 

συγκυνηγέτης, 5001115 νΘΠΔΙΟΠΙΒ, ΘΠ. 
10, 2. 

σύγκωλος. σκέλη, ΝΘ. 5» 20 δηποῦ. 
συζευγνύναι, ΘΟΠ]ΌΏΡΘΓΙΕ: συζυγέντες, 

σΟΠ]ποΙ!, 46 σοπρυθϑϑιι ΘΠΘΙΘΟ, 
ΤΠ 2: τὸ. 

συλᾶν, ΒΡΟΙΠΆΤΟ, ϑη. 1, 15. 
συλλαμβάνειν μέγιστον τοῦ καλῶς 

ὁπλισθῆναι τοὺς ἱππέας, ῬΠΙΙΙΓΉΙΙΠῚ 
σοΟηΐογα αὖ δαυϊθθ ΘΟΥΘρΡῚΘ 5ἰπί 
ΔΥΙΩΔΙ, Μ. 1, 22. συλλαμβάνει 
τροφὴ ὑγιεινοτέρως διάγειν, ργτοάεϑί 
ΟΙθτ5 δα ἢτγτηιοσεπη νδ]θυμπ ] 6 ΓῺ, 
ΙΩ ΚΣ ὁ. 

συμβαίνειν, ΘΟΤΏΡΓΈΒ515 ΟΥΤΙΓῚθτ15. ᾿π66- 
ἄδγθ, Εὐ. 1,14. ὅ'1ὸ ξύμβασις Η!Ιρ- 
ῬΟΟΓΑΙΙ δοηίγδτυϊα τῇ διαβάσει. 

συμβάλλειν, ΘσΟΉΡΤΘΑΙ, σοτητηϊ, [,. 
4, 6. εἰς ἔριν περὶ ἀρετῆς, Οσοτη- 
τηϊς6γ6 δα οσογίαηπιπη 46 νἱτίαίο, 
ΤΠ. 4, 2. συμβάλλεσθαι προθυμίαν, 
ουρ!α!ϊ αύοτη 1η]οοτθ, Μ. 9, 4. πολὺ 
πρὸς, τηυϊζατα οοηΐοττγο δα,  βη. 5. 
27. 

συμβολεύειν, δὰ ΘσΟΘΠ8ΠῚ ΘΟΠΡΊΘΡΆΓΕ, 
Ὲ} 15:2. ᾿᾿-- 

συμβολὴ, σοΟΙαΓΙΉΙΒΒ Τα, Εἰ. ΤΟ, 1Ο. 
σύμβολον, βισπαχη, ΑΥΥ. 4: 5. 
συμβουλεύειν, διαοἴογοπη 6856, ἴ,. 2, 5. 

Μ. 9, 9. συμβουλεύεσθαι θεοῖς. 
6605 ΘΟΠΒαΪΘο, ἴ.. Τῇ, 5- ΜΝ. 
9:0. 

συμβούλευμα, σΟΠΒΙΠΠπιπη, Εἰ. 9, 12. 
συμμαχίαι καὶ οἱ ὅρκοι, βοοσϊδίαΐθ5. ͵ὰ- 
ΤΟ] στ Πη60 Πττπδῖδθ, Α. 2, 17. 

συμμαχίδες πόλεις, ΒΟσΙοΟΓΤα 1068, 
Αν παλ νεῖ: 

συμμέτρως ἔχειν, Ἰηΐο 856 ΘΟΠΥΘΗΙΓΘ 
ῬΙΟΡουΊοπ6, Εἰ. τ, τό. 

συμπαραφέρεσθαι, ττῆ8. οΠ 8115 οαΓ- 
ΤοΙ6: ΝΘ ῃ- 2: 10. 

συμπαρεῖναι, ΟὍΤΩ 8115 816556, [.. 2, 2. 
συμπαρέπεσθαι, ΠΟΤΩΙΓΔΥΊ, Εὖ. ΓΙ, 12. 
συμπεριιέναι, ὑπ ΟἰἸγουΙη 6, δεη. 

10: 4. 
συμπίπτειν, ΘΟΠΡΤΘΩ͂Ι, Εἰ. 8, τι. ἦα 

Τα σΊΘη 8, 401 511} ἴῃ ππὰπα 
ΘαΠπαριηαπθ Ἰοσιπη ΘΟΠΡΥΘΡΘΉΪΕΓ, 
Μ. 8, τ4. συμπεπτωκὼς, 6Ο]]4ρ0588, 
δηριιβίαδβ, Εἰ. 1, ΤΟ. 

συμπλέκειν, Ἰτηρ]]ο δ 6, ϑη. 5. 6. 
σύμπυκνος, ἀΘη5185, ΘοΙηρδοία8, [ὦ. ΤΟ, 

10. 
συμφέρειν, οοπάποεγο, ἰ,. 1, 6; τΙ,9. 
συμφοραὶ, οδ]ατηϊεαῖε5, ΝΠ. 1, 17. 
σύμφορος, υ{}}15, Α. 1, τό ; 2, 10. 

Μ. 8, 15. συμφορώτερον, δεοί. 4, 

συμφράττειν, ΟὈϑίτιιοτο, θη. ύ, 9. 



ὁδῷ 

συμφύλαξ, 41 πΟὈΙΒοιπὶ οπδίοα!ϊ! οἱ 
οανοί, Μ. 6, 6. 

σὺν θεῷ, δὐχἸ]]ο ἄϊνιηο, Μ. 5». 14; 
ό, τ; ἢ: 3. 14. Μ. 9, 8, αὶ] ταίϊο 
τοα αν ἢ} 5 ἔογτη]αθ. σὺν τοῖς 
θεοῖς, Μ. 9, 2. οἱ σὺν αὐτῷ, ΘΟΙΏ]- 
[68 6.8, ἴω. 12,1. 

συναινεῖν, ΘΟΙΠΡΓΙΟΌΔΙΘ, ΔΏΏΤΙΘΓΘ, νοῦ. 
6:5 

συναίρεσθαι εἰς τὸ αὐτὸ, ΘΟΠνΘΏΙΓΘ 
ὨΠΌΓΩ 1η Ἰοσιη, Τηὰΐα] ΔΌΧΙΠ} [6- 
ΤΘΠΟῚΙ ρταίϊα, ΑΔ. 2, 2. 

συναλλάττειν, ἴῃ. ΠΟΠΟΟΓΙΔτη ΓΘαΙΡΈΓΘ, 
Δ ΙΘΟῦ ἢ» ὃ. 

συνάπτειν κοινωνίαν, ΠΟΙΩΤΠΠΠΘΙ Τ16- 
ΤΠ ἀδατῃ ᾿πάπσογο, ἰ.. 6, 2. 

συναρμόττειν, ΘΟἸΩΡΟΠΘΙΘ, 6η. 5.» 321. 
συναύξεσθαι, 5ιτα] οΥθϑοθυθ, Εἰ. τ, τύ, 
συνδάκνειν, σΟτητηοΓάογα, ζὰ, 6, 9. 
συνδεδεμένος, ΠΟ ΠΘΧιΒ, ἾοΠ. 4,1. 
συνδεκάσαι, ΟΟΥ̓ΤΌΠΙΡΟΓΙΕ, Α. 2, 7. 
συνδυάζειν, σΟραϊαΓΘ, ΑΥΤ. 20, Ρ». συν- 

δυάζεσθαι, οοἴνα,  δῃ. 5», 6. 
συνεθελόντων θεῶν, Μ΄. 9, 7. 
συνεῖναι, ἴΔγρ!]} 1 16. πα], [,. 2, 14. 

ταῖς γυναιξὶν, ΝΘΠΘΙΘ σα], ἴ,. 1, 5. 
συνείρειν τοὺς κύκλους. Νϑη. 6, 21. 
συνεκπερᾶν μετὰ τοῦ λαγῶ πάντῃ: ῬΕΙ͂ 
.ΘΏνΒ ἸΟΟΠη τιηᾶὰ ΟΠ ἸΘΡΟΙΒ 
ΟἼΤΤΘΓΘ, Νεη. 4, 5- 

συνεξαιρεῖσθαι, 5ιταθϊ. δαϊτηθγθ, θη. 
ἘΣ 28. 

συνεπαινεῖν τὴν τύχην, 
πδῖη, Μ. 5, 14. 

συνεπαίρειν ἑαυτὸν, 56. 51πη1π1] [Ο]]6Γ6, 
ΤΠ 2: 

συνεπιθυμεῖν, 5᾽τη] σα ρογθ, Μ. 1, 8. 
συνεπικραδαίνειν, ἀππϑι ΘοΠποτΐθοθ, νη, 

6, τό. 
συνεργὸς, γΘΠΔΙΟΠΙΒ Β06ῖ8, ν΄ ΘΏ. 3, 7. 
συνέχεσθαι, γεηῃ. 1ο, 7 δΔῃμοί. 
συνήθεια, οοηϑαθίπαο, Ν ΘΗ. 12, 4. 
συνήκειν, 6ΟἸΓ6, σοΟηγνοηΐγο, δ οοί. 4, 

44. 
συνθεῖ καὶ διατρέχει τὰ τοῦ χαλινοῦ, 

ἘΠ το, τις: 
σύνθηρος, ΑΥΥ. 5, 2. αὶ ΧοποΡΠΟΗΙΙ 

συγκυνηγέτης. 
συνιέναι, Βοοσϊοίδίομη |π͵|γ6, εοῦ. 4, 

Ἢ: 
συνιέναι τὰ λεγόμενα, ἸΙηρτιατη 1πί6]- 

Ἰσσοῦ, ἴ,. 2. 1. 
συνιστάναι, Δαϑίγϊηροτο, ἤγηηδτα, θη. 

5.5 3. σΟΠἤροΓΘ, Θοηδβὕ ποθ, Ν᾽ ες. 4, 
22. συνίστασθαι, 5Βοοιοίαίθοτη 1Π]Γ6, 
γεοῖ. 4, 22. συσταθῆναι ἐξ, Μ. 

9: 7: Υ 
συνοικεῖν γυναικὶ, ΟἼΤη ἼΧΟΥΘ ΠΔΌΘΙΘ 

σΟηΒαρίπαϊηριῃ, ἴ,. 1, 8. 

ἔανουθ ἴοτίπ- 

ΙΝΘΕΧ ΟΠΒΑΞΟΤΙΞΚ. 

συνοικία, ἡ, ἀοηαβ 486 Ἰηςο]οηδ 
Ἰοσαΐαγ, Δ. 1, 17. 

συνοικίζεσθαι, ΘΟΏ ΘΏΙΓΘ ἀπτιπ ἰπ 1ο- 
ὉΠΙ  Φ Σ 

σύνορκοι, ἴοθασΥο 

5»9 
συντάττειν, ἴτὶ 8.016 ΘΟΙ]ΠΟΟΔΓΘ, Μ. 1, 16. 

συντάττεσθαι, 5γηι. συστρατεύεσθαί 
τινι, Οὑτὴ Δ8]1]110 Ιη]]]ατθ, δ᾽ βοΐ. 

5, 8. ἀρη ανς ς 
συντήκεσθαι, νΘΒ[]1018 ὨΪΨῚ ἹΤηρΙ688ᾶ 

ΠΟ] ]ΠἸαποίδοία Θνδηθβοοῖθ, θη. 8, 1. 
συντίθεσθαι, ῬδΕῖΒο], Δ. 2, 17. δύο 

συνθεμένω, Ἰὰ. ὃ, το. 
σύντομα, τὰ, σΟΙηρΡΘΠ618 ν]86, 61. 5» 

1. 
σύντονον, τὸ, ἔχειν, ΟΠ ΘΏΠΟΠΘΙη 60Π- 

{τπογθ, ὅβη. 6, 7. 
συντρέχειν, ΘΟΠΐΤΑὮϊ,  ἴΏ. 1Ο, 17. 
σύντροφοι Τ,ΔΟΟΠΙΟΙ αὶ} δα [.. 2,1. 
συντυγχάνειν τινὶ, οα8 ἴῃ 8]14υἹα 1η- 

οἴάογθ, 1. 1, 1. 
σῦς, βοτοία, 1... 15. 5. 
συσκευάζειν, ἀπ4θ συνεσκευασμένοι, 
4] οἰθατη 810] ΡΆΓΑΓαΗΐ, Ι,. 6, 4. 

συσκήνια, 1,4. συσσίτια, 1.. 5, 2. 
σύσκηνοι, ΘΟἸΙΩΙΠΙΠΙ νἱοία τἰἱϑηίθ8, [. 

ἡ, 4. ῬΓΔΘΙΟΥΙΔΏ1, ΘΟ ΘΥΠΔ165 16- 
ΟῚ: Ὁ ΤΩ. 

συσκηνοῦν, ΘΟΙΏΓΠΙΠΙ τ αραΐο, [. 
5» 4. σΟΠ αΘ  Π]θιὴ 6886, [.. 12,1. 

σύσκιος τόπος, Ἰοοῦβ Ορδοῦδβ, νβῃ. 
δ, ὙΝ ἘΡΗΝ ἱ 

σύστασις ἀνθρώπων, σοοίτι5 ΠΟΙΩΙΠΌΓΙ, 
Ἰ᾿. 7, τὸ. 

συστέλλειν εἰς μεῖον, ταϊππιογθ, δ Θοί. 

Ἴ 
συστρέφειν, ΘΟὨνοΙ ΕΓ, ἴ,.ὄ 15, 6. 
σφαγὴ: Ἰυσαϊατη, Νοη. το, τό. 
σφαγιάζειν, τηϑοΐδγθ, Β8ΟΥ ΠΟ 818, [᾿. 

ΤῊΣ ὃ: 
σφάγιον, ᾿ιοϑύϊα, [.. 13; 3. 
σφαιροῦν. ἐσφαιρωμένα ἀκόντια, Ἰ8- 

οα͵α ΡΙ]δτῖα, αυογατη ΟΌΒΡΙΒ ΠΟΙ 

σΟΠ] Ποῖ, οί. 

αϑύ δουΐα, ββα τοίμπαδ, ὦ. 8, 
10. ᾿ βθο. ἐτὸς 

σφαιρωτὸς, Ρ116118, ΟΌΒΡΙἋ15. ΘΧΡΘΙΒ, 
10. 

σφάλλειν, ἰθηΐδγα, Ἰηοδίδυθ, ἴ.. 5), 4. 
ὀχοαΐογθ, Πυτη] ΡΙΟΒΙΘΓΠΘΓΘ, Ε,. ὭΣ 
0: ἢ» 1: σφάλλεσθαι ὑπὸ οἴνου, 
νίηο {{Πππ|Όδγθ, ,.. 5» 7. σφαλῆναι, 
Θχοαί! 46 βααο, Μ. 8, 9. ΘΙΤΆΓΘ, 1. 

το ΟΣ 
σφετέρα, ἡ, 850. γῆ; 808 ἴοιτα, Α. 

5). 
σχάζειν τὴν οὐρὰν, εῃ. 23, 5. 
σχαλὶς, ἴαγοαϊα τοίβ, νβϑῃ. 2, 7: 8: 

6, 7: 0. 
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σχέδην, ρααἀοίθηζ1πη,, ΘΟΙηρΟβιίο ρτϑᾶα, 
Μ. 3: 4. 

σχῆμα, ἴοττηδ, Παιΐα5, Α. 2, 8. ὦ, 7, 
ΤΟ. 

σχηματοποιεῖσθαι, ἴῃ σοΥδ.Π 8]10 118 Π| 
ΘΟΥ̓ΡΟΙῚΒ ᾿ΠΟΘββιιΒα 8. ΒΡΘΟΙΘ ΠῚ εἴ 
ΠΔὈΙΓαΠὰ 56 ΘΟΙΏΡΟΠΕΓΙΘ, Ε). 10, 5. 

σχολαίτατα, [ΔΥΑΙΒΒΙΤΏη6, ἴ.. 11, 2. 
σωμασκεῖν, ΘΧΟΓΙΟΙΓΒΌΙΟΠΙτι8. ΘΟΥΡΟΙῚΒ 
πὴ Ἰὰς. τ... 

σωπιαίνουσιν οἱ κύνες παρὰ Ξενοφῶντι. 
Ηδβυομιιβ. ἴ.6ρ. σιωπαίνουσιν. 

σωρὸς, Δοογντδ, νοοῖ. 4, 2. 
σωτήριός τινι, 5818 15, Βα] ποτα 88 6- 

ΥΘη5, ΕΒ. 2. 12. 
σῶφρον, εδῦ ργυαοπί, Μ. 4. 14. 
σωφρονεῖν, τὸ, ΠΟὨ ΠΘΗΐ18, ἴ,. 2. 5. 
σωφρονέστερον ἱππωνεῖν. Μ. 1, 14. 
σωφρονίζειν, ἴῃ ΟἴἾΠΟΙΟ σΟΠΓΠΟΓα, ἴ᾿. 

15. δ: 
σωφροσύνη, σΟἸ ΙΠΘΗΐ18, ΘΠ. 1, 11. 
τάλαντον, Ν᾽ εοΐ. 4. 22. 
ταμίας, αυδοβίογ, [,.12, 11. 
ταμιεῖον, ῬΘΠ115, Πὐ. 4,1. 
ταμιεύεσθαι, βεαπιοηΐα ὥστε 6. ᾿πῆηϊ- 

{ϊνο, ῬΥΓῸ ΔΙΌΙΥΙΟ Δ] 1 1πϑὑΠ 66, 
ΝΜ. ττ: 

τάξις, οΥο ΠΟ]]ΟΟΔΠἀΟΥ ΠῚ τα], 
Μ. 2, 6. τάξις ἐν ὅπλοις, 8165 Τη]- 
ἸΓΑΥ15, ἴ,. 11,5. τοῦ φόρου, ἱπαϊοί!ο 
τθαΐογιμη, Α. 2, 5. 

ταπεινὸς, ΒὈ ΓΑΙ ΘΠ 5 56, ἰ,. 8, 2. τα- 
πεινὰ δόρατα, Νί. 5, 7. ἀΘΙη1558, ΠΟ 
δγθοία. ὁπλαὶ, Εἰ. 1, 2, 4, το. 

ταραχὴ, Τεῖῦμὰ ροιαγθαίῖο, δ βοΐ. 
ἘῊΒ, 

τάραχος, ῬΕΙ ΙΓ αίΙΟ, Εἰ. 9. 4. 
ταραχώδης, οοπίμπδιιβ, τὰγθαῦτι8, ΘΠ. 

5» 4: 
ταριχεύειν, 5816 ΘΟΠΟΪΤΘ, ΑΥΤ. 12. 2. 
τάττεσθαι, αἸοϊῦΓ ΟΕ] 8]1α116 τηδηαδ- 

{ὰγ, Εἰ. 2,1. οὕτω τάξασθαι, 46 δεὶο, 
ὁ. τὸ. 

ταύτη, ᾿ἰίδ, ΒΙΤῊΙ ΠΟΥ, ΕἸ. 1, 4; 12, 6. 
τάφρος, ἡ, ἴοβϑ8α, ᾿ὰ. 5, 7. τάφρους πε- 

ρᾶν, Μ.6. 5. εὖ διαπηδᾶν, ἴο5585 {τ- 
ἡδεῖα, Μ΄. 8,.2. 

ταχύνειν στραφέντα, ἴῃ ΘΟ ΘΙ ΒΙΟΠΙ 118 
ΘΕΙΕΙΠΓΟΥ ἘΠΓΓΟΓΟ, Τὺ 7. 17. 

τειχία, τὰ, τηϑοθυῖαθ, 56 068, ΔΡΌΌΓΘΒ, 
Μ. 6, 5. ὑπερβαίνειν, Ἐὶ. 5,7. ὑπερ- 
αίρειν, Μ. 8, 2. 

τεῖχος, τὸ, ΤΩΠΓΒ ὉΓΌΪΒ, ἴ,.. 12,1, 
γροῦ. 2. 6 εἴα. 

τεκμαίρεσθαι, δτσυταθηί]5. αὶ 5 δτη 
ἸΠ60], [,. 8, 2. 

τεκμήριον δὲ---γὰρ, οὐ͵τι5 ΤῸ] δΥρα- 
τηθηΐι πὶ οϑί, απο, Εἰ, 5, 8: Το, 4, 
τ4. θη. 5,31. τεκμήριον ὡς, ΤΟ, 14. 

90 

τεκμηριοῦσθαι, 510 118 οὖ ΔΙΡΙΓΊΘΗΙΒ 
αὐὶ οὐ ᾿ηθ σομ]οουα ἈΠ. 1, ΑΥΥ. 
ΕΠ 

τέκνα, (6 οαἴι}15 Ἰθρούια, δἴβη. 5» 
24. 

τελεῖν δαπάνας, ϑυτηΐτιΒ. ΡΥΆΘΌοτο, Μ. 
Ι, 26. τὰ ἱερὰ, 5801 ῬΘΓΆΡΘΓΘ, ἰ,. 
19:5: 

τελευτᾶν ὑπό τινος, Δ ΔΊ 0. ΟΟΕΙΩ]Ι, 
Ἄρη. 1, 11. τελευτῶν, ἰδπάθπῃ, [ὦ. 
8, 6. 

τελεωθεῖσα κύων, δοίαι!5 ᾿πίοσταθ 68- 
Π15, Α͵ΥΓ. 25, 6. 

τελεσφορεῖν, ῬΘΠΒΙΟΠΕΒ ΒΟΙνο 6, νοΐ, 

3. δ. βίεν Ὑτα 
τέλη ὠνεῖσθαι, νεοί!σα}1α ΤΘαΙΠΊΘΓΘ, 
ΡΒ] οϑητιτα 6586, Νεοῦ. 4. 10, 20. 
ὅσα χρήματα ηὕρισκε τὰ τέλη, 40,25. 

τέμενος, ἰὰσαϑΒ, Α. 2, 9. δ,ϑοΐ. 4, 10. 
τέμνειν τὴν γῆν, ΔΟΎΟΒ [ΕΥΤῸ ἸΘΏΉΪΩΤΙΘ 

ναδβίδγο, Δ. 2, 45 14. τό. 
τέρμα, ἢ η15, [,. 10, 1. 
τετράγωνον, στρατόπεδον, ατι8αΓΑ[11ΠῚ, 

15 12..1. 
τετρώρυγος, αΠδίμιοῦ Ἀ]ΠΆτπτη, ἡ 8η.2,5. 
τεχνάζειν, ατίϊῆοϊο αὖ], Ν ϑεη. ὃ, 9. 
τέχναι. Ορ᾿Ιἤεϊα, Α.1, 12. τέχνην ἔχειν, 
1 19 

τεχνίτης τῶν πολεμικῶν, ἸΏ: Υ8 ΤῊ] ΔΥῚ 
Θχογοϊζαΐβ, σΟμΐΤ. αὐτοσχεδιαστὴς, 
Π 1Ά ": 

τέως, αἰϊᾳαδπάϊα, Μ. 8, τᾶ. 
τηλικοῦτος, Ἀὰς δροίαϊα απ οβύ, [.. 1,7: 

3.8: 4: 7’ 
τιθέναι, ϑιαἴτογοθ, ἰθρα ΒΆΠΟΙΓΘ, ἴ,. 1.5; 

2,1ο; 8,5; 15; 2. ΡΟΠΘΙΘ, ΠΠΡΈΓΪΕ, 
Α. 5, 8. ᾿ππ|ρϑπθθ, ΘΟΠΒΆΓΠΘΤΙΘ, 
γεοῖ. 4, 24. θέσθαι νόμους, Ἰορ65 
Β101 ἔξευσγε, Α. 1,9. 1.1, 2. ἀ6 16- 
ΘἸΒΙδίοτθ, περί τινος, σΟ δυο πιοτ Ὧ6 
ΤΘ 8Π1|ὰ8, Ν᾽ ϑοΐ. 5, 7. 

τιμᾶν, ΟΥ̓́ΒΔΥΘ ὈΓΒΘΠΊΙΟ, ΘΠ. 1,1, 2, 8. 
τινὶ, ἀομδΙ6, [.. 15; 4. ταῦτα, Ν βοΐ. 

34: 
τιμὴ ἀνθρώπων, ῥτοίϊη ῬΓῸ 5618, 

Ψεεί. 4, 18. τιμὴ τῶν ἵππων, Ρεαι- 
πῖδ, τι46 64] Θπηδηΐαγ, Μ. 9, 5. 

τίμιος, ΟΕΥ5, ΤΠΒΡῺΙ ΡΥΘΙ, Νοοί. 4, 
46. 

τιμωρεῖν, ΟΔΒΌΡΑΓΘ, ἴ,. 2, 2, τη66. 8. 
τιμωρεῖσθαί τινα, Ὁ]ΟΙΒΟΙ Δ]]ΑΤΙ6ΠΊ, 
ΔΙΘΟΙ- ἢ». ΤΣ 

τιμωρία, υἱΐϊο, 6. 1, 11. 
τίς. τί δῆτα; απ] νεῖὸ δ, ϑοῦ. 4, 

28. 
τοίνυν. καὶ---τοίνυν, Μ΄. ἢ. 23 Δππηοῦ. 
τοιοῦτος, δα ᾿ὰ. ττ, ὃ; 12, 9. 
τοκισμὸς, ἴοθπιιΒ, δ᾽ δεῖ. 4, 6. 
τόκος, ΡαΙΐιι8, (6 5.16, ἴων 15 5- 

Αἃ 
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τομεὺς, τοῦ σιδήρου, 8165, Μ. 2, 2. 
τόνος, ἴπτϊθ, πη. τό, 2. τῆς φωνῆς 

τοὺς τόνους ποιεῖσθαι, ἴΘΏΟΤΕΒ, ΕΠ. 
6, 2ο. 

τοξικὸς, ΒΑ ΟΊ [8 6] ῬΘΥΙτ5, Αὐτ. 25. 1. 
τόρνος κύκλου, ὉταὈ1]Π1οτι5, Ν᾽ εοΐ. 1, 6. 
τορὸς, 8ΟΘΓ, νΘΠΏΘΙΉΘΠΒ, ἰ). 2, 12. 
τότε μὲν, τότε δὲ, τηο60. πη060, ἴ.. 11,4. 
τραχυτὴς, ἈΒΡΟΓΙία5, Εἰ. το, 6. 
τρέμειν, ΤΥΘτηοΥ6, ὅεη. 9, 6. 

τρέπεσθαι ἐπὶ τὰ ναυτικὰ, ΔΗΪΤΠ Τα 
Δα] ΘΥ6 86 το πᾶγϑίθιη, Μ. 7, 4. 

τρέφειν, εἀσοάτο, ἴ,. 1,2. θρεπτέον, 
νἱοΐαβ ραγαπαπβ οϑί, Μ. 8,8. 

τριακονθάμματος, ΠΟΘοΟΙΆΙη {τἸρὶηΐα, 
γεη. 2. 6. 

τριακοντώρυγος, 6] ἰτ]στηΐα Θβύ π]Π8- 
Τατη, θη: 2: Ε- 

τρίβειν, ἴτιοατα, ἔὺ. θ, 5. ὕβιθυθ, ὕϑῃ. 
ὁ. 1. 

τριηραρχεῖσθαι, ἰὐαοίπτη 6 ΤΠ]ΌΠΘΙΘ 
ὈΥΪΘΡΆΤΟΙΙ ῬΘΓΟΊΡΘΥΘ, Α. 1, 12. 

τριηραρχία, ταὰπὰβ ΡαὈ]ΠΙσατι αἸ1|ο- 
γΠ|, ΟἹ 5110 ϑΒυμηΐαᾳ {ΥΙΓΘΙΠ 15 
ΔΙΤΩΔΙηθηΐα οἵ ν]ούαπη ΓΘΙΩΙΡῚ 15 
Βαρρεααϊϊαηΐ, Α. 1, 12. 

τριήραρχοι, ῬΥΔΘΙΘΟΙΙ {ΠἸΓΘΙΏΙ 15, Α. 1, 
19} 5: 1 

τριμμοὶ, ϑη. 2,7: 4.23:09. ΑΕΙΙΔΠτ5 
δαϊάδθ: Καὶ ἀναβλέποντες ὁρῶσι 
τριμμοὺς τῆς ἀνόδου καὶ προσβά- 
σεις, δ ὧν ἀνῆλθεν ὃ Ῥωμαῖος, καὶ 
συνέβαλλον μὴ ἄπορον εἶναι. ἴ90] 
Τηδ 16 δ'!Ἃ85 ᾿πίουργθίδί αν τὰς τε- 
τριμμένας ὁδούς. Ρ]αΐαο 5 ἴῃ 
βδαθηλῦ ΠΒΙΤΔΙΊΟΠΘ (ὕδ.}}}} ο. 26, 
ἀποτριβὰς τῶν γεωδῶν Παρεῦ. [π- 
{6]Πσταηῦαῦ νϑϑίρια ᾿τηργθϑϑα ἴθυ- 
ΤαΘ, αδ86 ᾿ἰπ4θ ἢί δβρεσα οἵ 1η- 
Δ66 8115. Οὐ νοοα ὁδοὶ σοπ͵λη- 
ΘΌΠΙΟΙ τριμμοὶ 5, 18, εἴ 6, 9, εἴ 
ῬΙΊΟΤΘ αυϊάθπὶ ἰοοὺ Ἰθρὰβ ΠιρΡΊΘηΒ 
ῬΕΙ͂ τριμμοὺς εἴ ὁδοὺς σοηΠΒρΙο! α]- 
ΟἸαΓ, τὸ γὰρ φανὸν τὸ ἐν αὖ- 
τοῖς ἐνὸν ἀντιλάμπε. ΑἈΑΘαΙδῸΓΙ 
ΘΟΠαΙΟ, ἐὰν ὦσιν ἰσόπεδοι, 5] 
Β]η0 10 ΔΘΑΙΟΙΘ ΟΔΠΊΡΙ. [π᾿ ΙΟΟῚ5 
3, 3, οὗ 4: 3, Ο8Π6 85 1η8]86 ΟαἸΟΙΠΙΌΓ 
ΠΟΠ ἴδ0116, οαπθ ψϑϑύσιθ ἰΘΡΟΙῚΒ 
Ρουβθαπαπέτιγ, αἸβοθάεεα 6 τριμμοῖς 
(ἐκ τῶν τριμμῶν ταχὺ ἀπαλλαττό- 
μεναι). ϑαρεογαβύ Ἰἰοοαβ 4. 9. 10}] 
νεϑίαῦ ο8 65 ᾿Π]ΠΟΘΥΘ ἴῃ ἀνα, 48 
ΠΟΠ Ῥοβδβιηΐ ᾿πᾶάδραγα νϑϑιρια οἵ 
ῬΘΙΒΘαᾺΙ Ἰθροτϑτῃ, ἰχνεύειν καὶ με- 
ταθεῖν καθαρῶς, ῬΤΟΡΙΕΙ τοὺς τριμ- 
μούς. ὍΘΙ νϑγθοῦ τι τοί Α6]18- 
πὰ Η. Α. 13, 24, γεῦθα Χοηο- 
ῬΠΟΠΙΙΒ ᾿πίογριθίδζιιβ 510 : τοὺς γάρ 
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τοι τριμμοὺς ἐκ τῶν ἐνεργῶν χωρίων 
υπεῖν τε αὐτὰς καὶ σφάλλειν. 
(δῖα τὸ λυπηρὸν τῶν τριμμῶν 

Βα! θη ΠΟ Ἰπί6 Πρὸ αὐ]α 5811. 
Βυάδοιβ {τδπη068 {ΠΠ 05, 4 ῬΘΓ 
ΘΠ ΧΌοτα Ἰοσαχα ἀποπηΐ, ᾿πίογργοία- 

, ἴατγ, οἱ Ἰοσὰπ 4, 9. 1ἴ8 νογ : πθὰ- 
τη ἴπ ἸοΟοΙΒ ΟΟἸΠ|5 οἵ ἴῃ Π|τὰϑ 
αἸροϑῦβ ρουιπθ ἔβο!]6. οϑί, ὈῬΥΟΡίοΓ 
ὑγϑυηϊῦθβ ἰἸπη] θα 6 {γδηβνθῦβοβ. 
γιαθηΐαν οι ὁδοὶ νὰθ ἸΘΌΙΟΥΕΒ, 
τριμμοὶ Ὀτονίοῖθβ, αἰταθαθθ ΨΘΙῸ 
{γ]ῖδ 6. 6556 : ἸρτυΓ νϑϑί]ρ]8 ἸΘΡΟΤ ΠῚ 
ΓΔΏΒΟΌΥΓΘΏΘ ΠΩ ν 6] ΡΟΥΘ ΓΘ Πατη 
ἔδο!]θ οναπμοϑοῦηΐῦ π6ς ᾿πῃδογθπΐ, αἱ 
Ο8Ώ15 68 ῬΕΙΒ6601 καθαρῶς ποτὶ ρο8- 
5:0. Ῥγαθίθυθα τϑοῖβ 616] ρούθϑί ᾿π6 588 
1115 τὸ φανὸν, Ιάαθ ργδθίθγθαηΐθ 16- 
Ῥοτδ ἀντιλάμπειν. ἴῃ ΟΥΤΟΡ. 4, 5. 12. 
ἡ ὁδὸς ΙΒ Πρ αϊτα. ἃ τρίβῳ. ἰβαῖιθ 
ὉΏΙΟ5. ΑὉΠΟΙ ΒΟΥ ρΡύΟΥΒ. ἸοΟ 8. ΤΠ]ΠῚ 
οσσυγτῖῦ, Ὁ] τρίβος νἸαἀ οὕ: 5οτη τη 
βισῃϊῆςασο. 5ΟΗΝ, ἢϊο εὐ δα 5, δ. 

τρισπίθαμος, ἰτίατη ῥΔΙτηοΤτη, δβη. 
ΤῸ 17 

τρίχωμα, ΟΥἸπ65, 8. 5, 30: 10, ΤΊ. 
τρίψις, {γΓἸο]ο, ΑΤΥ. ΤΟ, 1. 
τριώβολον, ἴγ65 ΟΌΟ]1, νοῦ. 2, 9. 
τρόπος τῆς πολιτείας, ἴοττηᾶ τΕῖρι1}1- 

Ὁ00: ἈΠ ΤΣ ΠΡ. Τ᾿ 
τροχὸς, ΟΥ̓ΌΙ5, Εἰ. το, 6. 
τρυφᾶν, Ἰαὰῖα νίνεῖ8, Δ. 1, 11. 
τυγχάνειν τινὸς, ἴογγα Δ] θτη, 6. 

10, 14. τῶν καλῶν, 86ΙρΡΙ561 Ποπο- 
τ68. [.. 3, 4: 4.4. ὡς ἂν τύχωσι, 
ο888, 51π6 οταϊηθ, Μ. 2, 7. 

τυλοῦν, οΕἸ τα ΟὈαποογθ, Εὐ. 6, 9. 
τύπος ἵππου πομπικοῦ, Εἰ. 11, 12. 
τύραννος, δεοί. 2, ΤΙ. 
τυρὸς, οΆ56..5, ἴω. 2, 9. 
τύχη, οαϑτι5, ,6η. 5. 20. τύχαι ἀνδρῶν, 

σΟΠαΙ ΠΟ ΠΟΙΏ]η15 οχίοσμδ, αὖ ΟΡ68, 
αἸν!186 οἴς., 12, 9. 

ὕβρις, Ῥοία]Δηΐ18, ἸΠ] τ]ὰ ΕΧ 1Π50]6Ππί18, 
ἱνε δ. Φ 8. τ ὦ: ὶ 

ὕβρισμα ὑβρίζειν ἄηθες, ποναμη ΘΘΠῚ5 
Ρεία]δηΐαθ σοπητηϊἴετθ, ἃ. 2, 5. 

ὑγιεινὸς, 5810 6Γ, ἴ.. 5, 9. ὑγιεινοτέ- 
ρῶς; 2: ὃ- ς 

ὑγιὴς, ρῬΘαΙΡ5. ναθη8, ΘΟΠΙΓ. χωλὸς, 
ΜΙ 8... 

ὑγρομελὴς, τη01}10118 Θ΄ [ΒΘ ΠΘΙΒ ΠΊ6Πι- 
Ὀγιβ, θη. ΠΕ, 5. ἍΠῚ ΖΡ, ΤΣ 

ὑγρὸς, τη0}118, χαλινὸς, Εἰ. το, 8. εη. 
4. τ. αἱ] ἔΔ6116 τηονοία!, Εἰ. τ, 6: 
10, 15-. δεη. 4.12: δι 
ὑγρὰ σκέλη, Δ6111ἃ ΟΥ̓Τα, Εἰ. ΤΟ, 4.- 
ὑγρὰ ὀσφῦς, τα01165 ἸΌπΊ0], Εἰ. ΓΙ, 2. 
ὑγρὸν, ἴῃ ἔῈΠῸ αὐἱὰ 510, Εἰ. ΤΟ, το. 
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ὑγρῶς, ΤΟ] 6Γ, [860116, Εἰ. τ, 6. 
ὑγροτέρως, 10. 

ὑδαρὴς, οἶνος, νἱηατη ΑΙ] αΐαπι, [.. 
Ἐπϑ. 

ὑετὸς, ρίανια, ΘΗ. 5. 4. 
ὑλαγμὸς, Ἰαίταΐτι5, ὕἴ6η. 4: 5. 
ὑλακτεῖν, Ἰαίγατο, 8. 3, 5: 9. 2. 
ὑπάγειν εἰς ἐνέδρας, ἴπ ἸΠ516185. Ρ61]}- 

τογ6, Μ. 4. 12. τὰς κύνας, Ν6η. 5: 
15. ΡῬΙΓΟαΌΟΘΥΘ Ο8Π65 τϑίϊα ὙΘΥΓΒῈΒ 
᾿πἀδρσαπίθβ. τὸ κυνηγέσιον, ἡ ΒΗ. 1Ο, 
4: 1. 6. ΘΔ 65 σαπῇ ἀποίοτθα5. Ηης 
ὑπαγωγὴ τοῦ κυνηγεσίου, ΚΝ εη. ύ, 12. 

ὑπανίστασθαί τινι, ἀ5ϑτγσΈγθ 8116], [). 
9. 5. Ὁ] ὑπαναστατέον. ὑπανίστα- 
σθαι ἕδρας τινὶ, ἴ,. τ, 6. 

ὑπαντᾶν, ΟΟΟΌτγΤΕ 6, ὕἴ6η. 6, Τῇ. 
ὑπάργυρος, γ6η88 ΔΥρΘηΐθαΒ ΘΟὨ ΘΒ, 
: δεῖ. τὰ ποτε, 2 
ὑπάρχειν, Βαρρεοίογθ, ρδγϑίτιπη 6886, 

γϑοῦ. 3, 12; 4,15. ὑπάρχειν ἀδι- 
κοῦντα., Ρτπηατη ἸΠ] ΌΤΙ ᾿ΠΙρυγΘ, 
δόξει. ᾿ς 12. ὑπάρξουσα πρόσοδος, 
το! 18 ΠῚ ΡᾶΓαία5, νοοῖ. 4. 28. 
ἸΊσΘΓΘ, Α. 2, 14. ὑπάρχει δημοκρα- 
τία εἶναι, 8 ἌΡ Ο. ἴ0.-.,. ΜΘ Π: 18, 17. 
ὑπάρχειν εἴς τι, Μ. 9, Β. τὰ ὑπάρ- 
χοντα, ΟΡΒ88, Δ ΘΡΕΨΉ: ΖΖ: 

ὑπείκειν, σεάετο, Ὁ. 7, 6. εῃ. 9, 
2: 

ὑπεξίστασθαι, οε΄ ετα, Α. 1, το. 
ὑπὲρ τῆς πόλεως, ἸΙο(Ο 5. ΠΟΙΏ]Π8 οἷν ]- 

ἘΠ 15. 1. 18; 7. 
ὑπεραιμοῦν, βαρ αϊπ6 Δ Π Δ. 6 ΠΙΠΉ]Ο, 
, Ἑ. 4, 2. ἱ ᾿ 
ὑπεραίρειν τειχία, Β6Ρ65, ΠΙΔΟΘΙΊΔΒ {Γ8- 

ἤοδτα, Μ-. 8,9. 
ὑπερακρίζειν, ἰγα]ϊοοτα, Μ΄. 6, 5. 
ὑπεράλλεσθαι, ἰΥΔῈ5}}1το, Εν. ὃ, 4. 
ὑπεραποθνήσκειν τινὸς, ΡΓῸ Δ]16 10 ΠΊΟΙ], 

Ἄρη. 1, 14. 
ὑπερασθμαίνειν, ὨΪΓη15. ΔῊ 6]876, ΑΥΤ. 

14.3.4. 0ὉῸῦῷὉὅ 
ὑπέρασθμος, ὩΪΤΩΪΒ. ΔΠΠ61]5, ἴῃ. 1Ο, 

15 θὲ 
ὑπερβαίνειν τὴν κνήμην. ἐπὶ, {1Ὀ1Θ ΤᾺ 

ΤΥΔΏΒίοσσα δα, Εἰ. 7, 2. 
ὑπερβάλλειν, ΒΌρΡοΙΆΓΟ, Μ. 5,7. φιλο- 

πονίᾳ, Ἰηἀαβίγα ΘΧΟΘΊ]οσθ, ὕἴϑη. 1, 
12. ργϑδίθυιγθ, ὕβῃ. 6, 2ο. τὸν και- 
ρὸν, τηοαθπη [ΟΠΊΡΟΥΒ ΘΧΟΘάΘΓΙΘ, 
αἰαΐαβ ἀυγαγθ α18ΠῈ ΡΔΥ αϑὺ, ἰὼ. 
1Ο, 14. ὑπερβάλλεσθαι, Ν 6η. 6, ὃ ; 

“'.. μλδ, 
ὑπεργεμίζειν, Τ]ΤΗ15 ΤΘΡΙΘΓΘ, Ὠ]Πη18. 60- 

ΡΙα ΟὈΥΘΓΘ, δ᾽ θοῦ. 4. 20. 
ὑπερέχειν, ΘΧίΔΙΘ, ΘΙΏΙΏΘΙΘ, ΠΕ, 12, 2, 

το. ὕεη. 5: 8. φιλοπονίᾳ, ᾿ηἀ αϑίτα 
ΒΈΘΕΙΘΙΘ: νη. Τ, ἢ. 

θδῦ 

ὑπέρθυμος, ἴεγοχ, ΔηΗΙΠΊΟΒΒ. ὨΙΓΉ15, ἔς 
5. 12. 

ὑπερλαμπρύνεσθαι ἐπί τινι, 46 ΘΔ 1115 
[ΑἸ] 1θ 118, σᾶ 6 τηϑσῊ] ἢ Ο8ΠΊ 5Ρ6ΠῚ 
Ρταθάδθ 8΄]ὸ ἴῃ ἸΙοοῸ αὐ ΔΏ5 
ΓῊΪΓΙΠῚ 1Π τηοα 1 οβίθηίδηΐ, νϑὶ 0] 
οασαᾶδθ τηοΐα, 8566 5]0}15, θη. 

Αἰ ΑΝ τ Τὰ ἐ , ; 
ὑπερορία, ἡ; 86. γῆ. ΤΘΟΊΟ Θχύτα ΑἸΈ- 

ὁδῖη, 486 Ἱπιρθ 0 ΑὐΠΘΠΙΘΠΒΙ πὶ 
Ῥϑγθθδῖ, Α. σἱ, 19. τὰ ὑπερόρια, 80. 
χωρία, Ἰος8 οχίτα Αἰσαπι, 1018. 

ὑπερπαγὲς, τὸ, ΠΙτηϊατη σο]α,  8η. 8, 2. 
ὑπερπληροῦσθαι, τἱτηϊο ΤΒΡ]ΘΓῚ 6100, [. 

ὭΣ Ζ 
ὑπερπονεῖν, τ] ΠπιΓ ἸΑὈΟΥΔΥΘ, Μ. 4,1. 
ὑπερφανῆὴ δόρατα, εγεεΐα, Μ. 5,7. 
ὑπερφέρειν τῶν ἰδιωτικῶν τιμῶν, 5806- 

ΤΌΘ ὨΟΠΟΙΘΒ, 41] Πα ὈΘ ΠΣ ὈΓΙν.18, 
1 ΤΡ 8: 

ὑπέρφοβος, να] 68 ἔογγη] 0]Ο51ι5, Εἰ. 5,0. 
ὑπερχαίρειν, γΘΠθτηΘηΐοΥ σϑιήδγο, βη. 

τας πο τύ ὑπέρχεσθαι τὰς ἀρχὰς, ΟΌΒΕΥνΔΓΘ, 60- 
1εγθ τηδσὶβίγαίαβ, βγη. φοβεῖσθαι, 
Τ,. 8, 2. τοὺς πολεμίους, Α. 2: 
14. 

ὑπήκούός τινος, αἱ ρατοῦ Δ]16 Ὁ], Α. 2, 2. 
ὑπηρετεῖν, ΟὨΘα γα, ργδθβῦασθ θῶ 486 

τηϑσιβίογ ἀοοσεί, ἰ,. 2, 9. τὰ ἥδιστά 
τινι, 68. ἴδοογα 486 Δ] [6τὶ βαηΐ στὰ- 
Ὠββίτηα, Μ. 4, 12. δ᾽ου)αβ 88] 
ἸΏΒΘΓν ΤΟ, Εἰ. 6, τό. καλῶς ἔν τινι, 
ἀθ δαιο, 411 ἴῃ 8|14π8 τ ΟἰποΙ ΠῚ 
Ῥγδοϑίδί, Εὐ. το, 12. τὶ, ἴΠ 811718 ΓΒ 
οἰποίατη ργϑοβίαγε, ὦ. 8, 14. τὸ 
δέον, 5880 ἔπ ΠΡῚ οἴποϊο, ᾿ὰ. ὃ, 12. 
πρός τι, 886 δοροιημπηιοῦδίο δα, [ὰ. 
8, Ω: 

ὑπὸ πλησμονῆς, ΡΓΟΡ εν ΤΘΡΙΘΟΙΟΏΘΙΩ, 
Τ,, 2, 5. ὑπ᾽ ὀργῆς καὶ θυμοῦ, θη. 
ΤΟ, 15. θήρας, ΡΥᾶᾷ8 βίπαϊο νϑῃδ- 
[Ἰ0η15, [.. 6, 4. φανοῦ τς 
οαπι ἸποΘΓηδ Ἰποθάθγθ, ΤΩΣ ἘΞ ἢ: 
πληγὰς λαβὼν ὑπ᾽ ἄλλου, [.. 6, 2: 

ἤππς 
ὑποβάλλει: ΒΕ] σοσθ ἀΌΘτΙθ 5, ὕ8η. 

7- 8: 
ὑπόβασις, Ἰπσοββιι8, τ. 1, 14. 
ὑποβιβάζεσθαι, 5 βία οτε, [ἴὰ. 6, τό. 
ὑπόγλαυκος, Βθοαθβια5, ἴϑη. 5, 23. 
ὑπόδεσις, οα]οοαιηδηΐαπι, βη. ὅ, τι. 
ὑποδέω, απ ὑποδεδεμένος, οΔ᾽σΘδία8, 

1.52.5: 
ὑποδοχὴ. τοοορίαϑ, νοῦ. 3, 1. 
ὑποδύειν, 5 516 Ετο, Εὶ. 8, 7. πόνους, 

ΒΌΒΟΙΡΘΓΘ, Εν. 3,11. ὑποδύεται ἀρ- 
ρωστία, Ἐ“. 4, 2. Ἰαϊοί, 5 θ68ύ. 

ὑποζύγιον, ἡιπιϑπίατη, ἔν. 11; 2. 

ΑΔ2 
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ὑποθεῖν, 6. οᾶπ6, αᾶθ ἴῃ ΟΌΓΒΙ. 8188 
ῬΙΔΘΟΌΣΥΙ, θη. 2, 8. 

ὑποκάμπτειν, Ουτϑατῃ ἤδοίογθ, ὕβη. ὅ, 
τό. 

ὑποκεῖσθαι, ΒΌ6586, Εἰ, τ. 2. 
ὑποκινεῖν, ΤΟ  γΘ 56, θη. 5,6; 5; 

Τ2. τος: ὧν τὰ: 
ὑπόκοπος, ἴεσθ αοίαϊσαίτβ, νεπ. ὅ, 

ἄγ. 
ὑποκώλιον, ῬΔΙΒ ἔβθυπουη ἸΠΙΘΥΊΟΥ, 
ΕΠ τ: ΠΣ τὸ 50. 

ὑπολαμβάνειν, ΟὈ]ΊΟΘΓΘ, Δ. 5, 12. τϑί]- 
ΠΟΙΘ, 86] Εἰ. ὲ τῷ, τό. νη. 5, τὸ; 
6, 22: 9ο.ὅ. Μ.5.14. ΟΡΙΠΔΙῚ, 515- 
ῬΙΟΔΙΊ, ἴ.. 11, 5. δ εῃ. 2, 6. [0]]6Γ6, 
ΘΠ ΤΟ τ. 

ὑπολογίζεσθαι, ταϊϊομιθιη ΠδΌΘΓΘ Τὶ, 
ΠΠ το ἡ. 

ὑπομένειν, ϑιιθδιβίοσθ, ὕϑῃ. 5, 12; 
ὃ. 8. 

ὑπόμνημα, ῥῬτδορορίαπι, Εἰ. 2,1; 12, 
τρ. Μ.1,8; 2,1: 9.2. ὑπομνῆσαι, 
Μ. 8, το. 

ὑπόνομος, Νεοῦ. 4, 26, οσππίοαϊα5, νᾶ 
ΒΕ ΓΘ ΓΔΉΘδ. 

ὑποπίπτειν, ΒΟΟἸΠῚ ὈΘΙΒ ΔΡΙῸ, δ 6Π. 1, 
τῷ. 

ὕποπτα, τὰ, Ἰοσδ, Ὁ] οϑί βΒΡΙοΙο, 1δ- 
ἴδγβ [θυΆ η, ΑΥΤ. 20. 1. 

ὑποπτεύειν, δυβροοίαμη μδθτθ, Εἰ. 6, 
14. 15. Μ. 4, τι. 

ὑπόπτης, 5ιιϑρΙίοᾶχ, Εἰ. 3,0. 
ὑποπτήσσειν, ΥΟΨΘΓΙΘΙΊ, ΑΥΤ. 5» 5. 
ὑποσπᾶσθαί τι, αἰίγαμετα δα 86, ΚΕ. 

0 ὃ 
ὑποστέγειν, ἴθρογθ, 8. 5, 10. 
ὑποστρέφεσθαι, σοηνεΙ!,  η. 5, 22. 
ὑποστρώματα, 5ἰγατηθηΐα, Εἰ. 5. 2. 
ὑποτίθεσθαι, ΡΟΠΘΙΘ, [ὦ. 5, 7. ὑποτι- 

θέναι διὰ πολλοῦ τὰ ὄπισθεν σκέλη, 
ΟΥαγα Ῥοβίοσιοσα ᾿ηΐου ᾿ποθαθηαπατη 
1ἃ δαάποοιθ, αὖ ΠΟ 856 ᾿Ὡν]ΟΘΠῚ 
σΟΠ ηραηῖ, 566 Ἰαίϊπι5. βραίμπιτη 1η- 
ἴογϑιί, Εν 1, 14. 

ὑποφέρειν πόνους, ἴ,.. 4,Ὶ. Μ. τ,2; 
ὉΥΖ: 

ὑποχαλινιδία, ἡ, (ἡνία) 1 ΘΥΙΟΥ ἔΓΘΏΙ 
Ρδᾶῖ5, Βὺ. 7,1 δῃπού. [001 Οὐτο- 
ΤτῖιΒ : “ Ὑποχαλινιδία, δυϊτοτηθηΐ 
ὑποστόμιον, δδΐ ΟΕΥΔΙΠοιηθηῦ 18 
σΟυττηθίζθ, σΟυητη8 165 τηοβ Τη δ ΠΊ6 
ΤΙπαΙααθηῦ 8858582Ζ. ΡΟ] ]χ ἃ οΥὰ 
αὰ8 Ψάλιον. τοις 18 Βοατπηοίίθ, 
Ἡέέβγο τι Π᾽ ἃ 81 66 4068 ο᾽ ἔξοιί. 58 
51056, ψάλιον, εἶδος χαλινοῦ, 58 
ταρρογΐίθ ἃ πῃ ραβϑβᾶρα οὐϊδῦγθ αἀ6 
ΡΙαίοῃ ἀδηβ 16 48 ᾿ἰἴΐνγθ (65 [,ο]5 
ρ. 6902 ΑἹ: Ὃ δὲ τρίτος σωτὴρ 
ὑμῖν ἔτι σπαργῶσαν καὶ θυμουμένην 

ΙΝΌΕΧ ΟΒΑΒΟῦΝ. 

τὴν βασιλείαν ὁρῶν οἷον ψάλιον 
ἐνέβαλεν αὐτῇ τὴν τῶν ἐφόρων δύ- 
ναμιν. ῬΙαΐατασθ ᾿πηϊΐδηΐ ΡΙ αΒΙΘῸΓΒ 
ἴο!5 οδῦ πάγοι 46 Ρ]δλοη, ἃ ἰΟὉ]ΟΥΒ 
Τη8δ χαλινὸν 81 ἴδ! 4ἀ(6 Ψᾳάλιον, 
ἰαυΐϊο ϑρρδγθιησηθηῦ (86. 5Ά  Ὸ} 68 
αὰ8. ο᾽έϊοιί αὰ ψάλιον. (ὐδγ 1] 
Εϑῦ Τῶὰθ 16 168 ρϑηβ 66 1ο 1685 
ἀγθηΐ 4αθ] 5. ΘΟ ΠΟΙΒΒΆΠΟΘ 66 668 
σἤοβθθ. ΘΓ ΌΘΟΩ πὰ Ρρᾶ5 ΠΠΘῸΧ 
Θηΐθη πα 66 τηοΐ, ἸΟΥΒ4 1 ἃ αἸδ 6ἢ 
Ῥαγὶαπί ἀθβ δΜίδιγοβ [17, Ρ. 828]: 
Μικροῖς ἵπποις χρῶνται. ὀξέσι δὲ 
καὶ εὐπειθέσι, ὥστ᾽ ἀπὸ ῥάβδου οἰα- 
κίζεσθαι. περιτραχήλια δὲ ξύλινα 
(ἀ6 ΦΟΙΟΠ) ἢ τρίχινα ἔχουσιν ἀφ᾽ 
ὧν ὃ ῥυτὴρ ἀπήρτηται, ἔ ἔνιοι δὲ καὶ 

χωρὶς ὁλκῆς ἕπονται ὡς κύνες. Τὶ ν 
ἀνοῖῦ ἀΔη85 1 υΐθυν ἀοπΐῦ 66 ραβϑᾶρθ 
οϑύ δχίγαϊῦ ψάλια, αὰ6 ϑίγδθοῃ ἃ 
ΟΤᾺ ΘΧΡΙΙΟΊΙΘΥ ΡΔΓ περιτραχήλια. 1] 
ἸΘΏΟΤΟΙΐ ααθ Ψψάλιον [{ 16 ΠΟΙη 
αἀπθ ριδοα ἀθ 16 ὈτΙαο, οἵ 1] οσου- 
οἷἵξ αα! Ἂη οἤθναὶ 56 ροῦνοι 60η- 
ἅἀσῖγα ἃ 1 4146 απ 601116Ρ. Ψάλιον 
ἀδη8 Ῥ]δίοῃ πὸ ρϑαῦ ἐΐγα 1ὰ σουτγ- 
τηθίΐθ. (ὑδγ 14 σοιπγπηηοίζα (65 8ῃ- 
ΟἸθη8 Π6 ρσᾷποϊξῥ ροϊηΐ 16 ἐμθναὶ. (δ 
ΡῬᾶβϑᾶσβ ἀ6 Ρ]δΐοῃ, σοϊαὶ 46 Χέπο- 
ῬῇοΟη οὖ τῇ δυΐϊ8. α᾽ ΑΥΙΒορ 86, 
ΡΆΓ ἰθαι6] ὁπ νοὶ απὸ 16 Ψψάλιον 
Εϊοιϊ᾽ βουνθηῦ ράτηὶ 46 στβὶοΐβ, 
Ῥτοιγθηΐ 488 οὐ ἔζοῥ τ1π6 τππιΒ6γ0}}8 
ΘΟ τΠ ΟδνθβΒΟΏ, [616 απ ῸΠ 
Τ᾽ αουΐθ ἃ οπίθθ 165. Ὀτιαθθ ἀ8Π5 
16 τογϑῦιηθ ἀθ Ναρ]658. [685 ὁΠ6- 
νψαῖχ Ναρο] δῖ η8, 155888. ρϑαΐ-ἰγ6 
Ὧ6 σθχ ἀοῃΐῦ ρ8116 δύγαθοῃ, βοῃΐ 
ΘΟΙΏΠῚΘ. Θαχ μείϊ8, πηρέϊζαριιχ οἷ 
ἀο061165, δὲ 46 πιδπιθ ἰὰ ρ] προτὶ αὰ 
[ΒΠΊ108 165 ρᾶυβ8ῃ8 165 τηοηΐθηΐ 5818 
ῬυῚᾺ6. (οί τβθυοὶθ 5616, δὰ 
ΤΩΟΥΘη 46 ἰὰ Ἰοησα 4115 Παπηθηΐ 
6 Πη81Πη, ἰθατ δας ρου 165. 60Π- 
ααιγο.᾽} 

ὑποχαροπὸς, Βα 6515, ΕΠ. 5. 22. 
ὑποχάσκειν, ραυϊτη ΠΙδγα, Εἰ. 6, ὃ. 
ὑποχείριος ἵππος, Εἰ. ὃ, 12. 
ὑπτιάζειν, ΥΘΒΌΡΙΠΑΓΙΕ, ἴ. 8, 8. 
ὕπτιος, Βαριπα5, Μ. 3» 14. οῖ: 
ὕστερος ἀφικόμην ἢ ὥστε διασῶσαι, 

ΑΥτ. τό, 6. ὑστέρους εἶναι τὰ εἰς 
τὸν πόλεμον, Ν 6η. 1. 12. 

ὑφάπτειν, ΤΕ]ρατθ. ὑφημμένας ἱμᾶσιν, 
γε η. 7, 6. 

ὑφηγεῖσθαι, ἀπίεοράογε, Εἰ. 6, 5. 
ὑφιέναι, ΒΌΡΡΟΠΕΓΙΘ, ΘΠ. 2, 5. 
ὑψαυχενία, εἰδῖΙ.0 ΟΘΥνιοῖθ, Εὖ. το, 
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ΙΝΌΕΧ ΔΟΒΑΈΟΤΝ. 

φαιδρὸς, πΙΠΠΔ 5, Ἰαοίτι5, 1,. 12,0. 
“ φαίνεσθαι, οχιδίοτο, [,.. 1,1. γ᾽ θεί. 4 

22. ΤΘΡΘΙΡΊ,. ἰηἀαρα, ἰνε τ 
φαίνομαι ποιῶν, Μ. 6, 4. φαίνομαι 
ὀρεγόμενος, 1 2515. 

φάλαγξ, ΔΡΊΤΏΘΠ ΤΠἸΠὐπτη, ἴ,. 11, ὃ. 
ἐπὶ φάλαγγος, Μ. 4. 23. 

φανερός εἰμι ἐπιμελόμενος, τηδῃϊαδίθ 
Οοὐτο, οοῖ. 5, το. εἰς τὸ φανερὸν 
ἐξάγειν, ἴδοογτ ρα] Ιοτη, ἴ,. 5, 2. 

φανὸν, τὸ, Ἰαχ, ᾿ποϊα 85, η. 5; 1; 
1Ο, 7. ὁ φανὸς, ᾿πσοΓΠ8, ἴαχ, [.. 5, ἢ. 

φάραγξ, σΟμγ81}18 ἀδρτθβϑα, Πἰδίτ8, 
γεη. 5.1 

φάσκω, 8]0, ἴ,. 2. 1. 
φάτνη, φύδεβθρθ, Ε. 4.1. Ραΐβθμ 

απ88 Δρρεὶ]δίαγ, πος δϑὺ αἰνεὰβ δὰ 
δΒογάθατη τηϊηϊβδίταπάθπτη Δ ρΘΙΙ] 
Μυ]οπηβαϊο. 2, 28, 3. 1Ὀ146 δηποΐῖ. 

φαῦλος, ᾿ππ 115,  6η. 2, 7. 
φέγγος, Ἰυτηθη [η86, ὕεη. 5; 4. 
φέλλειον, ἵεη. Ρ», 18. φελλεὼν, ΑΥ̓Τ. 

18, 4. 
φέρειν, ἴεττε τοαϊ5, ᾿πουπτη ΔΗΈΓΥΘ, 

γεοῖ. 4,23. φέρειν τὸν φόρον, Ρβη- 
50 Π68 ΒΟΙνοΓθ, ἃ. 2,1. φέρειν ἴσα 
εἰς τὰ ἐπιτήδεια, ΔΕ] Δ] ΘΓῚ ΘΟΠΕΓΓΟ 
ῬΟΓΙΓΟΠΘΠῚ νἹοΐιι5, 1... 7, 3. φέρειν 
σωτηρίαν τινὶ, 5ϑΙ]αΐοτη αῇοτγο, ἁ. 
1, 3. φέρεσθαι μεῖον, τηῖϊπτι5 γΔ]ῈΓΒ 
ΟἼγΒι, ΑΥΤ. 12, 4. ὁμόσε τινὶ, ἸὙ- 
ΤΌΘΙΒ 1Π 8Π1]}ῸῈΘτη, ὕἴβη. 1Ο, 21. 

φέρε δὴ τοίνυν, ἀσοάττη ἰσιίαν, Α. 2, 
5. Φέρε δὴ. ἀλλὰ, Α. 2, 7. 

φεύγειν χωρία, ῬΕΙ͂ Ἰοοᾶ ἴπρεγεα, Εἰ. 8, 
Το 

φῆμαι, οΥγϊΠη8 5. ΟΥασαΪα, ΜΙ. 9, 9 
φθάνειν, ἀτιϊογευίεγθ. οὐ φθάνει τε ἐξ- 

αγόμενος καὶ εὐθὺς ὅμοιός ἐστι εἴς., 
βιτηπ δία α δα 8 οϑί θαἀποῖαβ, βῖδ- 
ΤΤΩ 51111}15 δϑί, Εἰ. 5, το. 

φθονεῖν ἔργων τοῖς ἐπικατασκευαζομέ- 
νοὶς, ἸΠΨΙΠΘΓΘ ΤΟΠῚ 115, 41] 5101 δο- 
αΟΙΒΙ νου αηῦ ΠΟΥΔΠῚ Δ ὈΟΥ5 οὖ ΠΟΤῚ 
τηδίοτιδτη, ν᾽ δοΐ. 4, 4. 

φιλάνθρωπος, ὨΟΠΊΪπτη ΔΠΊ8Π8, Εἰ. 
2,3. δεη. 6, 25. τὸ φιλάνθρωπον, 
6.5. 0. 

φιλεῖν, 5ο16γθ, Μ. 7, 9. Οβου]δΓ, ΑΥΥ. 

9» 
ἐπτος 56. γῆ; ἴοττα ρϑοδίδ, ἈΡῸΥ 81η1- 

σΟΥΙη, Α. 2, 5. πρεσβεία φιλία, 
Ἰεσαῦϊο δα διηίθοβ, 1.. 12. 1᾿ὼ. τὰ 
φίλια ἀναχωρίζειν, Μ. 7, 6 

φιλίτιον, δα [,. 2, 5. 
φιλόθηρος, νΘ,ΔΠΑΙ βίπαϊοβιιβ, δ ἴβη. 

ΠΡ 2). 
φιλοκέρδεια, Ἰᾳογ! οαρταϊία5, ἡ εη. 12. 

ἫΡ 

901 

φιλονικία, ΘΠ. ]δΐϊο, βυπἀπατη σοηΐθη- 
[10 115: [.. 4. 2. Με τ. Ζ2ύ: 

φιλόνικος, σΟΠ ΘηΓΟΒιΙιΒ, ΓΙΧΟβιβ, Εἰ. 

9; ὃ. 
φιλονίκως, Βύπαϊοβο, Ἄ 6ῃ. 6, τό. 
φιλοπάτωρ, ΡὈῖ115, ΔΠΊΘΗΒ Ὀ3{11859. ὕ6Π. 

τ τὰ. 
φιλόπονος, σῃαναβ, ὕεη. 6, 8 δηποί. 

φιλοπόνως, 6, τό, 18. Ἶ 
φιλόσοφοι, δες. 5.4. ϑη. 12,06.,0. 
φιλοτιμεῖσθαι, σοπίοπαάοτα βίμπαϊο, Μ. 

ἘΣΤῚ ΖΗ 2.2.) Ὁ:: 08 
φιλοτιμία, βιπαϊατη σογίδπαι, δ βη. ό, 

σὰς 
φιλότιμος πρός τινα περί τινος, ἈΘΙΆΤΙ- 

15, Μ. 9. 3. φιλοτίμως, 1Ὁ. 6. 
φιλοφρόνως ἔχειν πρὸς, Ὀ6Π6 ψΕ]]6, 

Μ. 6, 2. 
φιμὸς, δαθοταη Ἰπραίματη, δα ΚΕ. 

10: 9- 

φλέψ, νεπδ, Ε. 1, 5. φλὲψ ἀργυρί- 
τιδος, ν6Π8 ἴΕΙΤΘΘ ΔΥΡΘΏΘΥδ, Ν᾽ εοῖ. 
Ι, 5: 

φλοιὸς, οοτίαχ, ξη. 9, 18. 
φοβεῖσθαι. μηδὲν τοῦτο φοβεῖσθε ὡς 

τὸ δημόσιον παραλυπήσῃ τοὺς ἰδιώ- 
τὰς ἵνδοὶ. 4. 32. (ΟΥτῦρ. 5; 2. 12, 
εβί φοβοῦ ὡς ἀπορήσεις. 6, 2, 30, 
μὴ δείσητε ὡς οὐχ ἡδέως καθευδή- 
σετε. ΟΔγ6 παραλυπήσει ΤΑΔΙΊΤΩ. 
φοβοῦνται μὴ ματαία ἂν γένοιτο, 
γε οι. 4, 41, υἱ φοβερώτατον δοκεῖ 
εἶναι μὴ ὑπεργεμισθῆ ἃ αν τὰ ἔργα, 49 

20, ΟῚ ορίδθινιιβ ουαΐῦ ργαθί οι 6 18. 
(ὐοπηῇ. εἴδη ΜΕΙΊΟΥ. 2, 9,2. ΞΟΗΝ, 

φοβερὸν, τὸ, ῬΘΙΙΟ] πη, ᾿  Π φο- 
βερώτατα ἔχειν, ΤΩΔΧΊΤΩΟ 6586 ἴῃ 
τηεία, Μ. 8, 2. 

φοινικὶς τοῖς, γΕΒ.15 ῬΌΠΙΟΘΙ ΘΟ]ΟΥ]85, 
ΤΊ ΕΟ ΤΣ 

φορβειὰ ἐπιφατνιδία, οδρ᾿δίτατη, 400 
Θααπ15 Ἰηϑ ΓΟἴτι5 οϑύ δα ῬΥΆ6Β6ρ6, 
Ἐ. 5», 1. Βεβγοῆιαβ: Ἑ, λκυστῆρα, 
φορβειὰν, ἦτοι καπίστριον. Ἰάδ6πΠ1: 
καπίστριον, φορβειὰ ὄνου. 

φόρον δέξασθαι, {τὶ πη οχίσεσθ, Α. 
3, 2. τάξεις τοῦ φόρου διὰ πέμπτου 
ἔτους, Α. 23, 5. 

φραγμὸς, βερίπιπι, ἴῃ. 11, 4. 
φράττειν, ΟὈΒΘΡΙΓΘ, ΟὈΒίτιιΕΓΘ, ὕβῃη. 2. 

10: ΤΙ, 4: τὴν οὐρὰν. ΝΘ. 2,}}- 
πρητν Ἂ: μεῖον ἐπί τινι, ἨΟΠ ΓΠΪΠΙΙΞ 

ΒΌΡΕΤΡΙΤΕ, Μ. 7, 23. 
φρόνημα, ἴετοοϊα, ἰ,. 3, 2. τυραννικὸν, 

ἸΠ5Ο]ΘΠΓ18 ΕΥΥΆΠΏΙ, ἴ,. 15. 8. 
φρόνησις, ρΡγαδηίϊα, Μ. 7, 4 
φρονιμώτερος περὶ τῶν---ἀγώνων, Μ. 

1. φρονίμως μελετᾶν τὴν ἱππικὴν, 
ὙΠΟ 
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φρουρὰ, ΘΧρΘΑΙ ΓΟ τη] ϑτ15, [,. 5, 7; 
13,1. Μ.6. 2. δομποιαθν. δα Η!βι. 
ὩΣ 2: 25. 

φρουρεῖν, ουϑίοα!το, Ν᾽ βού. 4, 52. 
φρούριον, οαϑίο!]τπι, Ν᾽ Θοῦ. 4. 52. 
φρύαγμα, ἴγοτηϊί5, Εἰ. ΤΙ, 12. 

ὕειν. ἡ γῆ φύει, ἴεττα ῥτοίενί, ὕβῃ. 
5. ὃ. πέφυκε, πιαϑβοϊίιγ, νοΐ. 1. 4. 
ἀρετὴ πέφυκέ τινι, νἱτῖτι5 ᾿1πθβὲ 81- 
απ, ἃ. 2, 10. πέφυκεν, πϑίμγαϊα 
εβί, ἃ παΐασα δϑί, Εὐ. το, 14. πεφύ- 
κασιν αὔξεσθαι, Ν᾽ οοῖ. 5, 2. 

φύλακες δεσμωτῶν. Ἀ. 5, 4. ἀγαθοὶ τοῦ 
ἐπιταττομένου,  Θῃ. 12, 2. 

φυλακὴ, οαπίϊο, Μ. 4, 8. φυλακαὶ, 6Χ- 
σαθι86, Μ. 4, το. δχααθιΐογεβ, Μ. 
Στ: 

φυλαρχεῖν, Θαα!τππ| ΡΠ Υ]ΔΓΟ τη 6886, 
Ἰθ} τιτὸρ ἀο, Ἀν]. τς Φο). 

φύλαρχος, 4ἰ ρταροβῦ τῇ φυλῇ, {0 0], 
1. 6. Θαυϊθτι5. ὉΠΙ5. {1085 .: Πα] 8 
ἸΠΡΘΙΊΟ ραγοΐ δεκάδαρχος, Μ. 1, ὃ, 
ΙΧ ὩΣ ΘΙ: 

φυλάττειν, ΟὈδεΥνᾶτο, Μ. 7, ὃ. τοὺς 
πολεμίους, Ποδίθ8. ΟὌΒΘΥνΔΥΘ, ἴ,. 12, 
2. τὴν γυναῖκα, ΟΆΨΘΥΘ, 6 Δ]16Ὴτι8 
οὕτη 588 (οηδαθβοδξ ὌΧΟΥΘ, ἰ.. 1, 7. 
πεφυλαγμένως ἀναπαύεσθαι, Ἰάοη θα 
σαβίοασϊα τηππιύατη αποβοοθ, Μ. 6, 
2. φυλάττεσθαί τι, 5101 σάν γ8 80 
α]ασδ το, Νεη. 12,0. 

ύλην {πιρ5:, νοοῖ: 4. 86. ΝΜ΄- τ. 
2: 

φῦλον, ἄρρεν, ΞΕΧῸΒ νἹΓΠ185, ἴ,. 1, 4: 

8» ὃ. 
φυσᾶν, ᾿Ἰηῆδτο. πεφυσημένοι, τὰτηϊα], 

ἀΌΟΓΆΤΩ ΘΟΥΡΙΙ5 οϑί Π10116, πῸη δα- 
βίσ: οὕ, ΘΟΠΐΤ. εὔσαρκοι, ἶ,. 5, ὃ. 

φύσημα, Π᾿αἴτιβ ΘαθοΥΠ,, Εὔ. 11, 12. 
φύσις, ζαύστη, ΟΥ̓Ο Του πα παίγ δ]! τη, 

ὉΌῚ Π1] 5π6 οδιιϑαὰ ἢΠί, Νβῃ. 1, 2. 
τῆς ᾿Αττικῆς, Ὠδῖαγα οἵ ἸΠΡΘΠΙΠΙῚ 
ἴουτδθ Αἰοδθ, νοῦ. 1, 2. τῶν θη- 
λειῶν, ΒΕΧῸΒ ΤῊᾺ]ΘΌΓΙΒ, 1... 2, 5. 
τῆς τριχὸς, 5108 ῬΠΟΙΌΠῚ, Εἰ. 5, 5. 
ὄντες τοῦ δήμου τὴν φύσιν, 6 ΡΙεθ6 
ΟΥ̓ΤΆΠΕΙ, Ρ]6 0611 παίατα, Α. 2, 19. 
φύσις, Ῥτο165, 8η. 7, 1. 

φωνὴ, Ἰϊηρτια, 560, φωνὴν πᾶσαν 
ἀκούοντες, Δ. 2, ὃ. δεη. 2, 4. 46 
ΟΔ 15 γΟ66, ΑΥΥ. 5. 4. 

φωρᾶν, υτύππη ἀΘρυθμθΠάογο, τὸ δημό- 
σιον ἀργύριον, Ν᾽ δεῖ. 4. 21. 

χαίρειν τῷ ἔργῳ, ΥΘΠῚ 8ΙΒΟΥ ΘΙ οἵ 11- 
Ῥεπίευ ρετίγαοίδιθ, νεη. 2, 4. ἐχά- 
Ὀὴ: ΝΌΠ. ΤΟΣ; 

χαίτη, 08, Εἰ. 5; 8. 
χαλᾶν, ἸΆΧΑΤΘ, ΤΟΙ ΓΕΓΘ, Εὐ. 1,5: 5.4: 

3 

ΙΝΌΕΧ ἀπ ΑΕ συ. 

χαλαρὸς, Ἰάχιι5, Εἰ. 7.1; 1ΙΟ, 2. ΠΟΙ. 
καλῶς ἁρμόττειν, ᾿ὰ. 12, 1. 5ΥΠ. 
ὑγρὸς, ᾿ὰ. 7, 6. 

χαλαρότης, ἸαχιίδΒ, Εἰ. 9,9; 10, 12. 
χαλεπαίνειν, ΒΒ ΟΟΘΠΒογ6, Μ. 1, ὃ, Ε, 

5). [ξρ 
χαλεπὸς, ΑἸ ΠΠ01115 ἔδοία, δ εοί. 6, τ. 

Μ. 5, 4. πρὸς τοὺς δρόμους, 4] 
ΘΘΟΤΘ οαγϑιι Ο8ΡῚ1 ροίεβί, νη. 5. 17. 
ΑἸ 6115. οὉ ταγιδίθιη, Μ. 8, 12. 
ΡΟΥΘ] οβῈ5, Ν᾽ εςΐ. 4, 47. εἰς τὰ χα- 
λεπώτατα ἐμβάλλειν, 1ῃ σΥΑΥΊΒΒΙΓΗΒ, 
ῬΘΙΙΟαΪἃ 1ΠΊΊΟΘΥ 6, Εἰ. 5, 9. 

χαλεπότης, τηογοϑιίαβ, βϑθυα, Εἰ. 9, 
ΤΟ. 

χαλινὸς, ἔγοπατη, Εἰ. 5.1; 6, 7 5666. 
χαλινὸν δοῦναι, ἔγαπτπη ΤΟΙΠ ΕΓΒ, 
Ἰάχαγο, 3 10. ἘΣ: ΚΞ ΤΠ 

χαλινοῦν, ἔγοπδτο, Εὰ. 6, τι. 
χαλίνωσις, ἸΠ]ΘΟ.10 ἔτ6 1, Εἰ. 5. 11. 
χαλκίον, τηπηϊτηδηΐιτη δΟΓΘαπι, Εἰ. 

12}. 
χαλκοτύπος, ἴδ Ὀ 6: ΔΟΥΔΤΊΤ5, Υ' Θοῖ. 4, 6. 
χαμηλὸς, ἀΘΡΥΘΒ5115, ΠΌΤΠ115, Εν. 1, 2. 
χαράδρα, σοην81115, Κη. 6. 5. 
χάρις, ρσταῖϊα. ΟὟ Ὀοποῆσϊαμη, Νεοῦ. 2, 

11. διὰ χαρίτων, τητιΠ ΥἼΌτι15, 41 85 
5118 ΘΟΥ̓ΡΟΥῚΒ σΟΠΟΘαΙΓαΥ, ἰ,. 2, 12. 

χαροπὸς, ΟΕ 65111|5, 86 Γ]ν τα [6 Π446Π8, 
θη. 5.2. τ ἤ. Πς 

χάσκειν, ΟΒ ῬΩΠΊΘΓΘ, ΠΙ6γ76, Κ᾿. ΤΟ, 7. 
χείμαρρος. [ΟΤΥΘη5, Ἶ6η. 6, 5. 

χεὶρ. τηϑηϊοα, Εἰ. 12, 5. 
χειροήθης, τηϑηϑιοίιιδ, ὑγαοία Ὁ1118, ΕἸ. 

2, 2. 
χειροτέχνης, ΟρΡΙΐοχ, ΑΘΓ, [.. ΤΙ, 1. 

θεοί ν. 4. ΜΙ ότι: 
χειροτονία, δα {{τᾶρ]ὰ, ΑΔ. 1, 2. 
χείρους, οἷ, Ρ]ΘΌ5]1, Δ. 2, το. 
χελιδὼν, οαν!ῖα8 πιησϊαθ ΘααΙπεθ, Εἰ. 

1 δ ΒΞ ΥΟΣΝΣΣ 
χιλὸς, ραθαμιπ δαπούατη, Μ. 6, 53. 
χίμαιρα, σαΡΥ8, ἴ,. 15, 8. 
χοῖρος, ῬΟΙΌΘΙ]ὰ5, [.. 15; 5- 
χορεύειν, ΠΡΌ ΙΔΓΘ, 56] ΓΑ Γ6 1Π ΒΔΟΙῚΒ, 
ΜΠ. 2: 

χορηγεῖσθαι, ΟΠἸΟΥΔΘῚ 6 ΤΠ 16 ἔππο- 
τατη ΡΌΓΟΙΡΟΓΕ: 1 Τ᾿ 

χορηγία, τη Π5 ΡαὈ]ΠΙΟατη, αποα ρταθ- 
βίδί 15, 4] 5. ΠῚ 506 η86 ὈΥΔΘΌΘί, 
1ῃ ζούδπι ἰαα] τη, ΠΟΙ 1Π ΒΟΪΌΓ 
ΘΙ ΟΣ ΤΗΝ Δ 1 15. 

χορὸς, ΟὨοτι5, Μ. 1, 26. χορὸς ἀξια- 
κροατότατος, Οὐ] 8 οαμΐ5 ΟἸΠΠΙ 5 
δϑύ δαήϊεα Ἰυσαηάαβ, ἰ,. 4; 2. 

χρεία τοῦ προβολίου, πιϑὰ8 νΕ ΠΑ Ὀ]], 
ψεη. 1ο, 22. πϑοθϑϑιίαβ, ἃ. 2, 2. 

χρεὼν, οροτίεί, ΑΥΤ. 26, 1. 
χρηματίζειν τῇ βουλῇ, Δ. 4,1. χρημα- 
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τίσαντες ἀποπέμπουσί τινα, ἸὈΙα. 
χρηματίσαι τινὶ, Α. 3, 2,3. χρημα- 
τίζεσθαι, τοτὰ ἴδοεγθ, σαδϑθβύπτη ἔα- 
σΕΓΘ, ἴ,. 7, 1. οἱ γνώμῃ καὶ ἀργυρίῳ 
δυνάμενοι χρηματίζεσθαι, Ν᾽ εοΐ. 5. 2. 

χρηματισμὸς, απδαβίαϑβ, [.. 7,2, 6. χρη- 
ματιστέον, ἡυδεβία!ὶ βιμἀθηδυτή, [,. 
7» 8: 

χρῆσθαι τῇ θαλάττῃ, Α. 2, 12. τύχη- 
γε η. 5» 20. πλεῖστα ἵ ἵππῳ, Ἐὶ. 6, 3. 

τῇ ὄρφνῃ ὅσα ἡμέρᾳ, 1.. 5᾽ 7: 
- τοῖς σώμασι, Ἐὶ. 5,9 

χρηστοὶ, ΟΠ], Α. 1, 1, 14. χρησταὶ 
ἀρχαὶ, τηδρ᾽ ΓΤ [5 ἈΠ165, ἈΠΟ 4. 

χύδην, Ρᾶββίμη, Ε'. 4, 4. Μ. τ, τό. 
χώρα, ἰοῦσι, Πα 6185 οδπει ἴῃ 

ΔΟΤΩΪΠΗΘ 801 1Π 8616, ΝΜ. 2, 7, 8. 5ρ8- 
ἴπαπη, [,. 7, 5. ἐπονείδιστος, ἸΟΟῈΒ 
ἸΡΏΟΙΩΙΠΙΟΒΊΙΒ, ἴ,. 9, 5. 
ἴῃ στάχτη, ΝΜ. τ, τῷ. 

χῶρος, Ἀσ6Γ, ΡΥϑθάπιμῃ, δ᾽ δεῖ. 4, 50. 
χωρίον, ἔαπάπι5, ἀσοῖ, γεοΐ. 4. 5. 
χωρὶς ἑκάτεροι ἀσκοῦσι, ἴον 56 ἰΤΊ 6 

Ἔχϑεσοπΐξ, ἴ,. 4. 5. 
Ψακὰς, συΐΐα, ἴ6η. 5, 4. 
ψάλιον, Ἰαραΐττη, εἰνα σδίθηι δα ἔθυσα, 

ααδ6 664] τηθηΐαπι) ΒΒ τσ] ηρΊῦ, Εἰ, 
ἤει: 

ψευδαγγελία, ΥὐΤΊΟΥ γδητι5 οἱ βοίῃ8, 
Μ. »: 8. 

Ψευδαυτόμολος, ἰταπβίασε, ἤοίι5, Μ. 
4. 1: 

ψευδενέδρα, 1Π516186 5: πηπ]αίδθ, ΔΝ. 5,8. 
ὅτ τε. 

Ψψευδοβοήθεια, δυχὶ] πη 5ιπη ]δίπι πη, 
ΜΕ ἢ. 8. 

ψῆξις, ἀοδύτιοῖο, ἀδίθγβιο, Εἰ. 5, 2, 10. 

εἰς χώραν, , 
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ψήχειν, ἀΘΒΕΓΠΠΡΈΓΟ, Εἰ. 4, 4.53 5»1»5: 
ἘΜ τι τὸ 

Ψιλὸς τόπος, ΠΟῊ 5] νΘβίτ 5, Δ ΘΟΥΊΌτι5 
ππάαβ, Ἶβη.4. 6: 5. τό. σοπίτγ. ὑλώ- 
δης, δ εη. 5» 7: ψιλὸς, σἸαῦεγ, ΚΝ εη. 
4»1. 4] ΤἈΙ5 Θδύ Ρ1118, ἡἴ8ῃ. 3, 2 
ἵππος, ΠΕ] 68 51η6 ΘΡΠΊΡΡΙΟ, Εἰ. 7, 5. 

Ψψιλοῦν, ἀορΊ]ΔΌτατο, Εὰ. 1, 4. 
ψόφος, Ξίτεριία5, Εἰ. 2, 5. 
ψύχειν, 5ΙΠΟΔΓΘ, 8 π. 5, 3. Ψυχεινὰ, 

ἔτιστάα, εη. το, 6 
ψυχὴ, 6αα], Εἰ. τ, τ. νἱΐα, [.. 8, 4. 
ψύχη, τὰ, ἴτὶστιδ, ἡ 6Π. 5,9. 
ψώρα, 5080 165, ΑΥΤ. 9, 2 
 ΒΟΔΌΙΟΒΆΒ, 22, 2. 
ὠὴ, Ὦδα5, 6η. 6, το. 
ὠμοπλάτη, Δ1τητι5, ΕἸ. 1,7: 4: 
ὠμῶς, οὐ 6Ἰογ, ᾽ βοῦ. 5, 
ὥρα, 8ΠῊΪ ἰΘΠΊριι5, δ εοῦ. 1,2. ἴεη. 5, 

24: 9.1. ὥρα θερινὴ, αοϑία5, ὕεη. 
9: 20. 6161 ἴδιαριβ, ὕἴβῃ. 6,4; 8, 6. 
ΤΘΙΠΡΘΙΙΘ5 606]1, απ. Ρ», 5. ὥρα ἡ 
ξύμμετρος, {οηρὰβΒ ΟΡΡΟΓἑΙΙΠΤΙΓΩ, 
Αττ. 26, 4. ρυ]ομτίίπαο, ἴ,. 2, 12. 

ὡς συνελόντι εἰπεῖν, τιὸΨ Ξιτητηδίτη 61- 
οάτη, Εἰ. 3 12. Μ.ό, 4. ὡς- ὅτι, 
νοεῖ: 5. 1 3.9.2. ὡς, ]α]ρρε, δ, βοΐ. 
4:11. ὡς τὰ πολλὰ, Ρ]ΕΓΌΙΠΠΠΕ, 
δε; Α- ποτ 1. Ὁ. ΜῈ 8:}7..25: 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ῬΙἐρατη 88, ἌΠ5: 
18. Ε΄. 1, 12. ὡς τὸ πολὺ, Ρ]ΕΓΌΙα- 
4.6, ἰ,, 5, 5: ὡς ἐμῇ δόξη. αἰ ορ!- 
ΠΟΥ, δεοεί. 5, 2 ' 

ὡς δ᾽ αὔτως, Θδοἀο᾽ηη 16 τη060, Εἰ. 6, 2. 
ὠφελεῖσθαι ἐλάχιστα, το] Ἰτητιτη τι{1]1- 

[015 Ῥϑγοροῖθ, [.. 2, το. πλείω, 
ῬΙατα σραγΘ σοτητηοαᾶδ, ἃ. τ, 2. 

ψωραλέος, 

τ: 61 2. 
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(ἸΙατόπδοιι διόδ5, γοιὸ, 

ΘΕΕΕΟΤ [Ι|57 ΟΕ ΘΤΑΝΡΘΑΗΡ γνΟΗΚΞϑ. 

ΒΤΑΝΌΑΒῸ ΤΑΤῚΝ ΥΟΒΚΒΕ Ῥᾶϑθ τ 

5ΤΑΝΌΑΒῸ ΟΒΕΕΚ ΥΟΗΝΚΒ., Β - "13 

ΜΙΒΟΒΙΑΝΒΟΌΚΞ 5ΤΑΝΌΘΆΑΒῸ ΟΒΚΒ ΤῊΝ 05 

ΒΤΑΝΘΑΒῸ ΤΗΒΟΙΟΘΊΟΑΙ, ΤΟΉΚ.. ΠῚ 9 

1, ΒἸΤΑΝΘΑΒΝῸ ΤΑΤῚΝ ΨΨΟΒΚΗ. 

Ανίδηυβ. 716 βαδίοβ. Ἐλαϊ βα.. 
γι ἢ ῬΙΟΙ]Θσοσήθηδ, ΟΥἸ1681] Αρρϑδ- 
ταῦαβ, Οοὐγτητηθηΐατυ, ζο., ὉΥ ΒΟΡΙΏ ΒΟ ᾿ 
ΕΠ ΜῈᾺ. ΤΙ, ). ὅνο. 85. 6. 

Οσϑθϑθαυ. [16 Βεοίἰίο 
ΒοοκβΒ 1 ΎΠΠ. ἀσροοταϊηρσ ἔο ἐμ 
Ἰοχὺ οὗ Ἐτηϑηι6 ] ἨἩἨοΐ 
(γίθπμηδ, 890). ἘαΙ ρα, νυ [ἢ Τηέτο- 

(αἰζῖοο. 

᾿ [πνΘΏ8115. 

αἀποίϊοη δη8 Νοῖθβ, Ὁγ 5ὲ. ἄθοῦρθ 
ϑίοοκ. Ῥοβὺ ὅνο, τοβ. 6ά. 

Οὔ Ψογομθηδὶ [ίρογ. 
Τύθγ τη τϑοορηου, ἀρραγαΐαση Οὐἱ- 
ὑϊοατη ῬΙΟΙΘσοσήθηδ ΡΟ 1665 δα- 
αταϊὺ, ᾿. ἘΠ1115, Α.Μ. ὅὃνο. τύ5. 

] 

Οδύα!1π5, ὦ ΟὉηνηθη αν} ΟἼν.. 
ΒΥ Βορίηβοῃ ἘΠ15, Μ.ἃ. ϑδοομᾶ ὺ 
Εαϊέϊοη. ὅνο. 185. 

Οἴοοσο. 2)6 
Τγο58. ὙΥΊΔῊ Τηὐτοαπούϊομ ἃ πα Νοίθβ. 
ΒΥ Α.5. ὙΥΚΙη5, 1.1). ὅνο. 188. 

Αἴ5ο, δοραγαέοῖῃ---- 
ἜΘΟΚῈ 5. ὦ. ΒΟΟΙ ΤΠ. 55. 

ΒΟΟΚ 111. ὅό65. 

-- δγο Μιίοηιθ. Βαιίθα Ὀγ 
ἈΞ ΟΣ Οἴατε, ΜΑ ὅνο. δὅ8. 6(. 

ϑοίοοί 1 οἰΐεγ8β.Ό. ἍΝ τνὰ 
ἘΠ ΟΊ]Ί50 Τηϊτοαποίϊουιβ, Νοίθβ, δηαᾶ 
ἈΡΡϑῃάϊοοβ. ΒΥ Αἱροῦὺ Ὑγδίβοῃ, 
Μ.Α. Τουγίμ Εαϊίϊοη. ὅνγο. τὅ8. 

Ηογϑοθ. ὙΥὺἢ ὁ Οοτημηθηΐδτνυ. 
ΒΥ Ε-. Ο. ὙΥΊΟΚΉδτα, ἢ)... Τρο Υοϊ8. 

Ἴο]. 1. ΤῊ Οαθ5, Οδύσήθη 56οα- 
1816, δηα Ἐρροᾶθβ. Τργα Ἑαϊέϊοη. 
ὅγο. 128. 

Ὗο].11. ΤῊ ϑιεαύσθβ, Ἐρ:βϑο]θβ, ἐμ 
6 Ατίϑ Ῥορίϊοδ. ὅγο. 128. 

Οπίοτα : ΟἸδιθπᾶοη Ῥτθββ. Ποπᾶοι 

Ογαίογαο 1}“γὲ 

σανθηθι. ΤΤλίγίοον ϑαξίγεδ. 
Ἑαϊίθα, σι Τηϊῤτοδποίίΐοη 8 
Νοίθβ, ὉῪ Ο. Ἡ. Ῥϑδσβοῃ, Μ.Α., δᾶ 
Ἠδιθουὺ Α. ϑύίσοῃρ, Μ.Α., 1.1... 
δεοοπα Εαϊέϊοη. Οτόντηι ὅνο. 05. 

Ααὰ δδαΐϊγαην 
ϑοασέαηη, ἴη, Οὐοαϊοθ Βοαϊ. Οαποη. ΖΓ 
«ααϊίϊ σπνηήόγϑιι5 ΖΑ ΑΎΥΙ. Ἐχβουϊρϑιῦ 
Ἐ.Ο. ὙγΙπβέραῦύ, ἀοοβαῖ ΒΙ στη] ΔΟΥ ΌΤα 
ῬΕοϊορσυδρῃίοατη. Ϊῃηὴ ὙΥΤΔΡΡου. 
18. γε. 

Τῆνν. ῬΟΟΣ Τ᾿ ΝΗ ΤπΙτο- 
απούϊομ, ἩϊἸβίουϊοαὶ Ἐδτηϊ δ ῖϊοη, 
δ ηα Νοίοβ. ΒΥ. 51: 4“. Β. Ξβϑβίϑυ, 
Μ.Α. Τρϊγᾶ Ἑαϊέλοη. ὅνο. ὅὄ5. 

Μη 11τπ5. Διοείεβ αγῖζέίατιαο, 
βδῖυο [ἰσϑογίαϊοηιοα ἴων Δ 5ἰγοπογηίοα Μα- 

γι. Αεοοανιέ Οογοοίμγαθ ἦν (ΟοΥ- 

γηαγιῖοὶ Ατγαίρα. ϑοτιρδιῦ Ἡ. ἘΠ]|15. 
ΟΥουγῃ ὅνο. ὄ5. 

Νουυυ. Δείοοίεαί ΕὙαρσηΘγυΐ8 
97 Πογριαη, Βοοίγῳ. ἘΠ θα, ἢ Τπηέτο- 
αἀπούϊδνοη δα Νοῖίθβ, ὈΥῪ ὟΥ. ὙΥ. 
Μουτν, ).}ὴ. ϑϑοοπά Εαϊέϊοη. ΟΥοσσῃ 
δὃγο. ὅδ. 6(. 

Ονἱϊᾶ. Ρ. Ουϊαϊὲ Νιαβοτῖβ [δῖ8. 
Ἐπ Νουῖβ Οοαϊοῖθπβ οδαταϊῦ, ΟΠ Ο]18, 
γοίοσδ. Οουησηθηδυατη οατὴ ΡΙ͵Ὸ- 
ἸΘροσα ἢ ἶ5 ΑΡΡΡΘΠΙοΘ ΤΠ 6166 Δ α1α 1, 
Ἦ. ἘΠῚ5, .Μ. ὅνο. τοῦ. 6α. 

. Ουϊταλὶ Ναβοτυῦῖβ ΤΥγΐ8- 
{ζιηι 1,ἰυγὶ Υ. Ἠδοθηβαῖὺ 5. 6. Ονγθῃ, 
ἌΜΕ ὅνο- 5168: 

: ΒΈΝΕΥ ΕἜΈΟΤΥΡΕ, ἄτηθη Οὐτπου, ΕΟ. 
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Ῥουβίαβ. 716 ϑαΐγοβ. Δι 
δ ΤΥΔΉΒΙ δύο. 8η6 Οοτηϊηθηΐετγυ. 
ΒΥ 909 Οοπιηρίοι, ΝΜ. ἃ. Ἑαάιίρα 
Ὃν Ἡρηνν Νούν]οθῃιρ, Μ. ἃ. Τρῖγα 
Ταϊέοη. ὅνο. ὅ5. δα. 

᾿υαϊύθα, Ῥιαπῦαβ. [υιυναθη8. 
νι ΟΥ̓ 1601] θα ἘΧΡΙ δου 
Νοίθϑθ, ὉΥ Τ᾿ Α. Βοῃηθηβοῃ θη, 
Μ.Α. ὅνγο. δ85. 6. 

76 Οοαοα Τυγηποῦν οὗ 
Ῥιανιένθ. ΒΥ ΝΥ. Μ. Τήπᾶβαν, Μ.Α. 
ὅνο, 218. οί. 

Φυϊΐπ 1118}. 7]γυδἐίιυξιογυνϑβ 
Ογαϊογίαθ ΤΑθογ Τδοΐηνιιθ. Α Βονιβοᾶ 
Τοχύ, νυ Τηὐτοάπούουυ ὔββαυϑ, 
ΟΥιθοδὶ Νοίοθϑ, ἄο. ΒΥ Ὗν. Ῥοίθυβοῃ, 
Μ.Α., 11... ὅὃνο. τ28. 6α. 

Ἐυϑηουίῃ. ἢ αΐλγ, ΠΊδίονιοαί 
Τρηϑογίρίζογι5, ἐἰ{υιδίγοΐίγιο {6 ΕΓ ϑίογῳ ΟΥ̓ 
ἐμ6 Παγὶψ ἘΕγηρῖγο.Ό ΒΥ ὅα. ΜΟΝ. 
Βυβητ!ουίῃ, Μ.Α. ὅνο. 108. ηθΐ. 

πδοϊίιϑ. 76 Αγυναῖς. Ἐϊίοα, 
σι Τηὐτοαπούουῃ δα Νοίθβ, ὈΥ͂ 
Ἡ. Εὰσποαῦχ, Μ.Α. 2 ο]β. ὅνο. 

ο].1, ΒοΟΚΒΊῚ--ΥΙ. Θοοονα Ἑαϊίϊζονυ. 
185. 

γΟΙ]. 1|, Βοοκβ ΧΙ-ΧΎΤ. 2058. 

1ὴ6 (Τογηναγήα. 
ϑ8ὅγο. 65. 6α. 

γύίω Ασγλοοίαθ. ΒΥ {86 
5876 ΕαΙοΥ. ὅνο. 58. 6ά. 

͵ τοῖα. 
ῃ6 ϑδῖὴθ Πιαϊίοῦ. 

ΒΥ 

--- δέαϊίοσινϑ αἀ6 Ογαϊζογῖθειϑ. 
Α Βονιβοᾶ Τοχὺ, υῦῃ Τηὐγοσπούουυ 
Ἐβθαν 5, δα ΟΥ1081 πα ἘΠ ΧΡΙΔΙ8- 
ἰοῦῪ Νοίθϑβ. ΒΥ ΥὟΥ. Ῥούίϑγβοῃ, Μ..., 
11... ὅνο. τ1ο8. 64. 

ψοΙΙοΐὰ5 Ῥαΐογοαϊαθ αὐ Γ. 
γ᾽ λγυϊούνιγν Τλυγὶ Το. ἘΠ ΑΥ̓ΔΘΥ ΌΘΟΠΙΙ 
Ῥτϑθοῖραθ Αροόορύᾶρῃο οαϊαϊῦ οἱ 
ϑιηθηενιῦ Ἦν. ἘΠ|Π15, Τιλύθογϑ ΤΩ. 
Ταῦ μύτη ῬΥοίθθβου ΡΠ] Ιοὰ5 δραᾶ 
ΟΧΟΠΙΘη565.. Οὐο ὅνο, ῬὈΆΌΘΥ 
Ῥοαγᾶβ. 65. 

σίγρι. Ἰγζχί αν 1 πηἰγοάενο- 
ἐΐογν απᾶ Νοίοϑβ.υ Ἔν 1. Τ.. ῬΘΡΊΠΟΗ, 
Μ.Α., «πὰ Α, Ἐ. Ἡδίρη, Μ.Α. 
2 γ015. τον ὅνο. ΟἸούῃ, 65. δ 6; 
(17 οουογ8 35. 6. 68,6}. 

ΑἸθο 5018 ἴθ ρϑῦΐϑ, ἃθ 19Ὸ0]]οννε--- 
Βιυιοοῖϊοα 8δη ἃ ἊΟἰθογρίοθ, 25. θᾶ. 
«Αογηοία, ἴὰ 4 Ῥατβ, 28. Θ80ῃ. 

Κίηρ δηα Οοοκβοη. 16 Ὀγλι- 
οἵρίθ5 7 Βουργινὰ αγιὰ Τγμῇοαΐογν, 8 ἐἰυι8- 
ἐγαϊοα, ἔν, ἐἢι6 ΟὙΘοΙς αγια 1 ,αὐΐγν Τιαγυσυναρθ8. 
ΒΥ..Ε. τη. Ν.Α., πα ΟὨ τ Ἰβύορ μ Υ᾽ 
ΟΟὐοΚβοι, Μ.Α. ὅνο. 185. 

Απὰ Πηυιγοαινοίίογν ἐο ἐΐ6 
ΟογηραγαζίἝυθ Ογαγρηηιαῦ 97 αγοοῖς απ 
Ταϊ. Οὐονγῃ ὅνο. 565. 6. 

Τὐἡμπᾶθαυ. 76 7}αὐῶν 1ατ- 
σιασο. Απ Ἠϊ!βύοτ!οϑ] Ασοοαηῦ οἵ 
Τιαύϊη ϑοιπᾶ, ϑύθσηβ δα ΕἸΘΧΊΟΙ 5. 
ΒΥ ὟΝ. Μ. Τήἡπᾶβαν, Μ.Ὰ. θη 
δγο. 218. 

Του ρΡ. «Ποοίιυγοθ απα 
Τ᾿ ςϑανϑ οὐχ Θιυιδγοοίβ οογηγυθοίοα, τοἱέϊ, 1, αὐΐγν 

Θομοϊαγο]νρ αγνα ΤΠ ϊογαίνγθ. ΒΥ ΗἩΘΗΥΥ 
Νου]οϑΐρ, Μ.Α. τόν ὅνο. 75. 6α. 

Θεοοπα ϑδουῖθδ, θαϊθα ὉΥ 
Ῥ. “. Ἡδνουῇο]α, νυ ΜόυλΟΙ ὉΥ 
Μυ5. Νϑυυ ]θϑηρ. τόν ὅνο. 78. δα. 

ἸΝΤου οϑΐρ. Οὐογέγνιθιυυξίογυϑ ἰο 
Τιαΐϊν 1 ραϊοοσγαρῆμ. ὅ.0ο. 218. 

56118ν. «Πἰοηνανν οοίβ οὐ ἐΐ6 
«ΑΑνιρυιϑίαγν 496. ΒΥ ΥΥ. Ὑ. 6118 7, 

ΜΑΙ τ νὰ 

1. γιξαιι. Νου Βαϊίο. ΟΥ̓ 
ὅγο. 98. 
ἩΟΒΑΟΕ 8ἃῃπα ὑῃ6 Ἐπξοτιαο 

Ῥοῖτο. ὙΥΙ ἃ Μοιοῖν οἵ {πΠ6 

Αὐαὐπονῦγ ἀπάᾶσγον Τρ, Μ.Α., 
δα ἃ Ῥοχυύγαϊθ. ὅνο. 145. 

| Ποηναγν οοίβ οὗ ἐμ6 ᾿6- 
φρυδῖϊο. Τηΐγα Παϊξίογν. ΟΥονσῃι ὅγο. 108. 

11. 

ὑνογάσνονίῃ.  Ὑαρηνογυίβ πα 
ϑρθοϊηιθη5 97 Εαγῖῃ Γαΐ. ΝΥ ΙΗ Ταύτο- 

ἀπούϊομβ δηα Νοίθθ. ΒΥ 4. γογάᾶϑβ- 
σνουΐῃ, ἢ... ὅὃνο. 185. 

Οχέοτγα : ΟἸδυθηᾶοῃ ῬΊΘββ. 
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5, ΒΤΑΝΘΑΒ ΟΕΕΕΙΚ ΟΒΙΚΡ. 
ΟἸδηα1ου. 4 γαοίϊοαί [γγ0- 

αυιοίζογν ἐο ΟὙΘΟΙς Αἰ οοθγυζυναίίογν, Ὁν ΤΙ. ὟΥ. 
ΟἸδηα]ου, Μ.Α. 
105. 6α. 

ἘΔΙΏΘΙ1. Τλ6 Ουυζ8 οὐ ἐ᾿6 αγοοίς 
ϑέαίο5. Ἡγιϊ, Ῥιαΐο5. ΒΥ 1,. Τ᾿. ἘΔΙΠ6]], 

Ὑο]5. ΤΣ δα 11. ὅνο. 228. Ἠρί. 
οΙυτηο 111 ἐμ Ῥγοραγαίίοῃ. 

ατϑηῖ811. 42. Αἰοασαγαίγλατ 
γοίίο Κγ͵αρη θη αγνὰ οἴἤογ ΟὙοεοῖς Ῥαρυγὶ, 
οἸϊοπῳ Ῥίοϊοηιαΐο. αιίθα Ὅν Β. Ῥ. 
ΟΥ̓ΘΗ611, Μ.Α. ΒΙΏ811 4αἴο. 88. 6α. 
γοί. 

ΟΥ̓ΘΗΪΙ͂ΘΙΙ] δα ἩἨσπμΐ. δει 
ΟἸαδϑίοαῖ Ἐγαρηιογυίβδ απνὰ οἶον ΟὙΘοΪς 
απῷ Γαΐ Ῥωρυγί. αϊοᾶ Ὀγ Β. Ῥ. 
ΟὙΘΗΪ6Ι1, Μ.Α., ἀπ Α. 5. Ἡυῃύ, 
Μ.Α. ὙΥγ1Π| ῬΙδύθβ, 125. 6α. μοί. 

--- Μῆτσο Γεωργός. 
Α Ἐρονιβοᾶ Τοχὺ οἵ ᾧπμθ αθηθνδ 
Τγαρτηθηῦύ. ὙΥΙΪ ἃ ΤὙΘΔηβ]θύϊοη. 
δηα Νοίοθϑ ὈΥ ὑπ6 βᾶτηθ Ἐϊιύουβ. 
ὅ8γο, 501 ΟΥ̓ 8, 18. 6α. 

Που- ΟΥ̓Θ 611 δηα ΝΜ δηϑεν. 
Θημμ6 Τανῦ8 9. Ῥίοϊογηυψ ῬηιααοίρἼλιι8. 
2 γοῸ]5. Ταχὺ δῃηα Ῥ]δύθβ. 1]. 1158. 6α. 
ηρεοΐ. 

Ἡδίρηῃ. 16 Αἰίο Τμοαΐίγαε. 
Α ΦῬοβουρύϊοη οὗ ὑπμ6 δίαρθ δῃὰ 
ΤΗραύτθ οἵ ὑπ Αὐμοηΐθϑηβ, μα οὗ 
πῃ6 Ῥυδυηδύῦϊιο Ῥϑυουϑθθθ δὖ 
Αὐἴῆθηβ. ΒΥ ἃ. Εν. Ἡδίρη, Μ.Α. 
Θϑοογια Ἐατίογι, Πουϊδοὰ απνὰ Εγιϊαγροα. 
δὅνο. 125. 6α. 

ΑΘΒΟΒ θυ οὖ ᾿βοουϑύθσω, δομο- 
ὕω αγαθοὼ θ. Ια α. ΘΙ ἀοτῆσϑ. 
8νο. 48. 

ΑΘβοῦσιιβ. 1710. δίηρίο Γίαυ8. 
Ὑυτ Τηὐτοσπούϊοι πα Νοῖθθ, ΓΚ 
Αὐὐμαν Βιᾶρυνιοῖς, Μ.Α. Νοιὺ 
Ἑαϊον. ἘΣ χύτγϑ ἴοαρ. ὅγο. 35. θ8ςῇῃ. 
1. Αρδιηθύηῆοῃ. 11. ΟΒβοθρῇοτζοί. 

111,  πιτθ 1468. 
ΤΥ. Ῥιοιηθύμπθιϑ Βουπᾶ. ὙΠ 

Τηὐτοαπούϊοη. 8πα Νοῦύθϑ, ὈῪ 
Α. Ο. Ῥυϊοκεσᾶ, Μ.ἃ. τρῖγα 
αϊίον. 25. 

Θοοονα αϊίϊζογ. 

Ἡῖρη. ΤΠῈῸ ΤΎαρῖο Ὄσχγδιηϑ οἵἁἨ 
0Π6 ατθθῖκβ. ὙΠ 1Π|0βὑγα 8. 
Θυνο 125. 0. 

Ἡδρεᾶ. ἢϊβίογίω ΜΝινηνογηνην : 
Α Μϑδῃυϑὶ οὗ σσθοκ Νυταϊβιηδύϊοβ. 
ΒΥ Βδγοῖεν Υ. Ηθαᾶ. Ἔογδϑὶ ὅνο, 
Π81{-Ῥουῃα, 2}. 25. 

ἩΪΟΚΒ. Α4 Μαωγιυαΐῖ οΓ ΟὙθεῖ 
Ηἱϊϑίογίοαϊ ΤηϑβογίρίϊοηβΌ. ΒΥ Ἐ. 1. 
ἬΙΟΚ5, Μ.Δ. ὅνο. [ιο5. 6α. ᾿ 

ἨΠ111. ϑουγο68 [ον αὙθοῖς ἢ 185- 
᾿ ἰογῃ δοίνυοογ, {76 Ῥεογϑίαγυ αγνὰ Ῥοϊορογ- 
γδίαν ζαγ8. Οο]]θούίθα απ α δυσϑηρθα 
Ὁγ 6. Ἐ. τι, Μ.Α. ὅνο. τοϑβ. 6. 

Κϑηγοῦ. 176 αϊαθοσγαρηῃ 
9. Θγοοῖς Ῥαρῃγί. ἜΥ Βτθᾶουϊο Ο. ἡ 
Κοϑηῆγομ, Μ.Α. ὅγνο, νι Τνσθηΐν 
ἘΔ ΟΒΙ χη 1165, ηα ΑἸ Ό16 ΟΓ ΑἹΡΗδθρϑίϑ.. 
108. 6α. 

Τ1 4461] ἀπ ϑοούΐ. Α Ογοοῖ:- 
Ἑπρίοῖ, Τιραΐοον, Ὁ. Η. αΟ. 11466]], 
17.})., δα Ποροσγὺ βοούν, 1)... «ἰρηίῃ 
Ἑαϊίϊογ,, Πουϊδοᾶ. 4ἴο. τὶ. τό58. 

ΝΜ οῦτο. Πήοαε85. οΓ Αποϊθηΐί 
ΟὙοοῖς ΜΠυιοὶο. ΒΥ Ὁ. Β. Μοητο, Μ.Α. 
ὅγο. ὃὅ5, 6. οί. 

Ῥδΐοῃ δθῃὰ Ἠΐοκβ. 716 1.- 
ϑογίρίϊοηιβ οΓ 05. ΒΥ ὟΥ. Β. Ῥαΐοῃ 
δια ἘΠ Τ,. ἩΙΟΚα. Βογδὶ ὅνο, 11Πη6Π}, 
σι ΜΡ, 285. , 

ϑγηωσίῃ. 1706 ϑουγοία απὰ 
Τηηδοίϊογι5 97 ἔϊι6 Θγοοῖς Τλαϊοοί5 (ΤΟΙΪΟ). 
ΒΥ ΗΟ οἷν σιαγύίῃ, ῬΗ. }). ὅνο. 243. 

ΤΠοτρθοθ. 4 Οἰοββαῦῃ οἵ 
Ογοοῖς Βίγαβ. ΒΥ ὍΓΑτον ὟΝ. ΤΒουηΡ- 
50η. ὅνο, ὈΠΟΚΥΔΙΏ, 1058. ηθέ. 

ΑΘΒΟΒΥΙ φύναθ διυρογϑιυνηΐ ὅη, 
Οοαϊοο Γανγομίϊαμο χυιοαᾶ εΠὶοὶ ροίυνϊέ θὲ 

αα' οοργυἐϊογιοην γι666556 65 υἱδιυιὴ ἵμρ18 

ἀθοογίρία οαϊαϊέ Β. ΜΟΥ]. Ξ5118]] 

0110. 1]. 18. 

ΑΘϑοῆσαβ: 1γαροθαϊαθ οἵ 
Τγαρηιθηίω, ΘΧΣ Υϑοθηβίοπθ Οπ1]. Ὁ1Ὸ- 

ἄογῆϊ. ϑοοομᾶ Ἐαϊέιου. ὅνο. 58. 6α. 

«Αγμποίαζίογιοα Οα1]. 1)1η- 
ΑΔΟΙΗ͂Ι. Ῥαγίοβ 11, ὅγο. 105. 

Τοπάοι : ΝΕΥ ΒΈΟΨΘΕ, Αχήθῃ ΟὐΥμϑυ, ΕΟ. 
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ΑΡδβίηϊβ οὐ Τιοηρὶ πὶ Πλοίογίοα. 
ἙΞ Οοαϊοϊραβ τη55. τϑοθηβϑαϊ Φ0Η. 
ΒακΙαθ. ὅνο. 28. 

Ατὐϊϑύορμδηιθθ. Ἃ4Ἅ«ὉὋὃ ὐοηυρίείο 
Οοημοογααοθ ἰο {6 Οοηλοαΐθ5 απὰ ΕΎαθ- 

ηιθηῖ8. ΒΥ Ἡ. θυηῦδυ, Μ.). «4ἴο. 
1ἴ, 18. 

Οοηνοοραΐλαθ οἱ ΚΕ γαρηνοτία, 
ὉΧ Υϑοθηβίοηθ Οα1]1. ΦΙΠΘΟΓΙΉΗ͂Ι. 
ΤΟΙ 11. ὅνο. 118. 

«Αγνποίζαΐζίογιε8. Οα1]. 1)1η- 
αοΥῆϊ. Ῥαχγίοϑ 7. ὅνο. 118. 

Δομοίϊω αγαθοα οχ Οο- 
ἀϊοῖθαβ δαούα οὖ ϑιηθηᾶεαύε ἃ Οπ1]. 
Θιπημάογῆο. Ῥαγίοθ 11. ὅνο. τί. 

7 δύνρίο Είωμδβ. Ἰματίθα, 
σι ΠΡ] Νοῦθβ, Τηὐτοα οὐ] 8, 
ὅτα., Ὀγ ὟΥ. ὟΥ. Μουγυ, ἢ... Ἐπχύτα 
ἔοδρ. ὅνο. 
ΤῊΘΑ ΠΥ Ϊδ 5. ΤΟΥ Παϊϊογν, 35. 
ΤῊ 6 ΒΙγᾶβ. Τρῖγα Ἑαϊίίογι, 358. 6α. 
ΤῊ ΟἸἹου5. Τημῖγα Ἐσίίογν,, 38. 
ΤῊ Εγορβ. Τηϊγὰ αϊίζογν, 35. 
ΤΠ6 Ἰ  ηἰρηὐβ. ϑϑοοηα Παϊζζογν, 35. 
ΤῊ6 ῆαβρϑθ. 25. 64. 

ΑΥὐϑύοιθ. ἤἄχσ ὙΘΟΘΏΒΙΟΠΘ 
τη. Βϑικοῦῖὶ. αἀοοθάπηὺ Τη6]1665 
ΞΥΠΡαγρίϑηϊ. ΤΌΙΩΙ ΧΙ. ὅνο. 21. 1ο 5. 
Τὴ νο]υτη65 (Θχοθρὺ 1 δηα 1ΧῚ Τη8Υ͂ 
Ὀ6 δά βορϑιδύθ!υ, ὑ. 106 58. σα. θδ ἢ. 

Μἴμιοω .Νιοοηναοσίδα, το- 
δορῃουῦ Ὀτγθυίαθθοο Ααἀῃηούίεϊϊ!οηθ 
ογἰύϊοδ ᾿ϑύσαχιῦ Γ. Βγυνδύου. ὅνο. 65. 

Αἴ50 ὧγν ογοιῦνν δυο, Ῥαογ οοὐο7", 38. 6. 

Οοπἰτι θυαύου ἰο ὑπ 
Ποχύσϑ] Οὐ] οῖϑη οὐ ὑπ ΝΙ]οοχηδ- 

οἤθδη ΕὐΠ165. ΒΥ. Βγυναύου. 25. 6α. 

ΝΝούθβ οὐ ὑπ Νιοοιϊηδ- 
οἤθδῃ Εἰ 165. Βγ . Α. Βδννασ, ΜΝ... 
2 7015. ὅγο. 228. 

Θοίοοία 65 Ογσατο 45715- 
ἐοίοῖθο Οαριίιϊα. Ιπ ἀϑῦ 56Πο- 
Ἰαταϊη Αοδαθυη!οδυαϊη. ΟτἸόυνῃ. ὅγο, 
ΒΟ Π ὁονθυβ. 235. 6α. 

1) Αγίο οοίζλοα Ζ1,21067. 
Ἑδοοσπονῦ Βιουίασθ Αὐἀηούδίϊοηθ 
ΟΥἰὐοδ Τηϑύσυχιῦ 1. Βυνγεΐον, Τλῤίου- 
ΔΙΌτη ΟΥϑθοδυαχη Ῥγοΐθθβου Πθρίτβ. 
Ῥοϑὺ ὅ8γνο, δ 1 ὁονθ 5, 18. 6. 

----.. 

Αὐϑύοιθ. 76. “οζύέϊοδβ, σιν 
Τηϊγοαπούϊοῃβ, Νούθϑ, ὅζο., Ὁ. ὟΥ. 1,. 
Νονίηδη, Μ.Α. 015. 1 δῃᾶ 11. 
Μοαϊπτη ὅνο. 285. 

ὙοΙ5. ΠΠ7 δὰ ΤΥ. [Τὺ ἔΠ6 Ῥγο88.] 

76 «Ροζίζίοθ, ὑτδμῃ8- 
Ἰοϊθα ᾿ἰηο ἘΠΠΡΊΙ5η, τ Ταηύτο- 
αἀπούϊομ, ΜδΥρῖη8] ΑἸ 81γ515, ΝΝοΐθβ, 
ΘΠ Τηδϊοθθ, Ὁ. Β. «“ονγοίί, Μ.Α. 
Μοϑαΐστη δὅγο. 2 7015. 215. 

116 ᾿πηιρίδ), Μαγνυδογρίβ 
97 {6 ΝΗἱοογναοΐιοαγι ΕἸἰ]ῖ65, ἀοδογί θα, ἦγ, 
γοϊαΐϊογν ἰο ΒοΙτογ5 Μαγιιδογρία απα 
ΟΥΟΥ ϑουγοθθ. ΒΥ 4“. Α. δεοννασῦ, 
Μ.Α. (Απροάούβ Οχομ.) 5.811] 4ἴο. 
28. 6α. 

Ρλμδῖθβ. ἜΒοοῖ ΥἹἼΙ. 
Οο]]ὐΐοη οἵ σϑυῖοῦθ Μ55. ; συ Τη- 
ὑτοαπούῦϊοῃ Ὀγ Κ. Θῃμπαΐρ, Μ.Α. (Δ πθο- 
αἀούω ΟΧχοη.) 1281] 40. 25. 

ΟΠΒοοσυοθοβοὶ Ζ)γοίαΐξω ἡ. ΤΠι60- 
αοϑσὶΐ Οὐμοτμθ8, μϑομονν Εριμιογϑηνὶ ἔγι 
Ῥϑαΐηιοϑ. Τὰ Οοαϊοϊθαβ τη85. δαϊατὺ 
ΤΏοΙηδ5 αἰ ϑογα, 5. ΠΡ. ΤΌΙΩΙ 1711. 
ὅγο. 188. 

Ὄθιμοϑίμθηθθ. ΕΗ Χ ΓΘΟΘΉΒΙΟΠΘ 
α. ΘΙΠμοΥῆΙ. ΤΌΙΩΙ ΙΧ. ὅνο. 21. 65. 

Θοραγαϊοῖῳ.----- 

Τοχύ," τἴ. 156. Απηηοίϑθ!ο8, 158. 
ΞΟ6ΠΟΙ]18,, ΤΟ5. 

Ὄθιποσϑίημθηθα δα ΔΘΘΟΉ 65. 
ΠῚμ6 Οτδύϊοηβ οἵ Τοιηοϑύμοηθ δπᾷ 
ἈΑΘΒΟ θα. Οοἡ ὑπο τόση. ὙΠ 
Τηὐτοαποίονυ πββαυβ δ ηαἃ Νούθϑθ. ΒΥ 
Οα. Α. Βίπηοοσχ, Μ.Α., δπᾶ ὟΥ. Ἡ. 
ΒΙΊΟΘΟΣΧ, Μ.Α. ὅγνο. 125. 

Θοιαοϑύμθηθβ. Ογαΐϊογυβ 
ασαϊγυιεί Ῥηϊρ. ὙΥι Τηὐτοσπούϊοῃ. 
δηα Νούθβ, Ὁ. Ενθιγαῃ ΑὉδθοίύ, Ν.Α., 
διηα Ῥ, ΤΠ. Μεύμθβομ, Μ.Α. 

)ο].1. ῬΗΠΙρρΙς 1. ΟἸγηθῃῖδοϑ 
1-.-1Π|1, Ἐχίύτο ἴοαρ. ὅνο. 238. 

γο]. 1]. 6 Ῥδοο, ῬΒΠΙΡρΡΙο 11. 
26 Ομϑύβοῃϑβο, ῬΕΙΠΠἋἊρρΡΙο 111. 

Ἑχύτϑ ἴοϑρ. ὅνο. 45. θα. 

ἘΠ ρᾶθ5. 17γαροθαΐαθ οἵ 
ΤῬγασηιθηίω, ΘΣ ΥΘΟΘηΒΙοη6 61]. θ1η- 
ἄογῆϊ. ἸΤοΙΏ111. ὅνγο. 105. 

Οχίοστα : ΟἸδυθηᾶοῃ ῬΥΘΒ5. 



δ δον ὡμνα 

5723 ΜΡΑ͂ΚῸ ΟΚΕΕ ΑΚ ἵΧΟΑΚϑδ. 5 

ἘΠ. 865. Αγνπνοζαζιογιο8 
Οὐ]. ΘΙΠαοΥΗ͂Ι. Ῥαγίο 11. ὅγνο. 
1Ο8. 

Θολμοίζω αγαδοα, οΣ (ὐοα!]- 
οἷθα δαούα. οὐ οιηθηδεΐύα ἃ Οα1]. 
ΘΙηαοΥῆο. ΤΌΙΩΪ ΠΥ. ὅγνο. τΐ. τό5. 

ἩδΡρϑοϑύϊοηϊ Μηοηῖγιαλοην, 
Τογθηζζαγι5 ΜΙ αύγι5, Ῥγοοῖνι5, ἄο. ἙαΙα τύ 

Ἵ (5 5 ΤΟ Β'Ὲ. ΤΡ. ΠΌΤΩΙ ΠΠ. 105. 

ἩθυϑοΟΙ Δἰρησϑῦν [ὐοίψυναο. 
ἘΘοΘηβϑα 1. Βγνγαίοσ, ΝΜ. ἃ. Αρρϑῃ- 
ΟΙΟΙΒ Ιοθοο δαἀαϊίαθ ϑαπὺ ὈΙΟρΡΘΉ15᾽ 
Του για, Ἡρθυϑοὐϊ, Ῥαγύϊου]δθ 
Ἡ]ρροογαῖθι 6 Ὀδούα 10. 1., ἘΡ1- 
βύοδθ Ἡρθυϑο!]ῦΐθαθ. ὅγο. ὅσ. 

Ἡοτοάδοίιϑ. Βοοῖίδβ Κὶ απαὰ ΤΙ, 
ΤΟΥΡΒΙΘΠοσΘ δηα Ἐταΐο. Ἐαιἐθα, 
νι Νοίθα. δηα Αρρϑῃάᾶϊοθθ, ὈΥ 
Ἐθγ Αρροί, Μ.Α., 1.1... ὅνο, 
γγὶῦ ἢ ὑνγο Μ8ρ5, 65. 

ἩοΥλθυ. 4 ΣἼΟὐοηυρίοίεα Οὔου- 
σογάασηιοθ ἴο ἐμ6 Οανδθοῳ απὰ ΗἩγψηιηβ οἵ 
ἩΟΉΜΟΥ; ἴο ὙΏΙΟῊ 15 δα αρα ἃ. Οοη- 
ΘΟΥ̓άΘΠ6Θ ἴο {Π6 ῬΆ18116] Ῥαββαρθϑ [ἢ 
ὑπ 1|8α, Οαγϑβου, δηἃ ἩνΙΏΏ5. 
ΒΥ Ἡθὴῦν Θυπρῶσ, Μ.. 4ο. 
1ἰ. 15. 

---«΄ σγαηνηναῦν οἵ ἐδ ἢο- 
ηιογῖο Τλαϊοοί. ΒΥ Ὁ. Β. Μοητο, Μ.Α. 
ὅνγο. ϑοοοηα Παϊέϊογ. 145. 

]021ὰ8, 6Χ τϑο. απ]. Ὠ1η- 
αοΥῆϊ. ὅνο. 8. 6α. 

ϑομοίδα αγαφοα πη, 
πίαάοα. ἘΚΙιϊθα Ὅν ὟΝ. Ὀιπαοτ, 
αὐῦου ἃ θυ οο]] δἐΐοη οὔθ  οηθύθ 
Μ55. Όγ Ὁ. Β. Μοητο, Μ.ἃ. 4.νο]5. 
ϑνο. 21: [05. 

ολοίϊα αγαεοα 1 
Ππίαάοὴλ Τοιυυγιϊοψαλα. Ἐδοθηϑααῖῦ 
Ἑχπθϑίαβ Νδθθθ. 2 γὸὺ]15. ὅγνο. 
τἴ. 165. 

Οὐγδϑϑεα, ὃχ τϑο. 6. 
Θιηᾶογῆὶ. ὅνο. 55. 64. 

Θομοίϊα Ογαθοα ΤΉ, 
Οαγοϑοαηα. ῬαΙατὺ απα1]1. ΘΙ ΠΟΥ 5 
Το 11. ὅνο. τ:1ρ5. 6(. 

Ἡοταθῦ. Οαγδδοῃ. ΒοΟΚΘΒ 1-- 
ΧΙ. Ἐαϊθα τι ἘΠΠΡ]150) Νοῦθϑ, 
ἈΑΡΡϑπάϊοθβ, ἄο. ΒΥ ὟΥ. ὟΥ. Μϑυυυ, 
1).1)., δηα 9δῖὴθ5 ΒΙ666]]1, Μ.Α. 
ϑοοομά Εαϊέϊοη. ὅγο. τόϑ. 

Βοοκβ ΧΙΠΙ- 
ΟΣ ΡΥ Σ ΒΒ. Μόητο, ΜᾺ: 
[1 ἐΐι6 Ῥγθ55.} 

Ηγψηντὶ Ποηνογλοὶ. οα!- 
οἷρα ἄθῃθο οο δῦ τϑοθηϑαϊῦ 
ΑἸ γοᾶαα ΟΘοοᾶνίη. ὅ85:1.181] 19Ὲ0]10. 
ὙΥΊῊ ἴοὰτγ Ῥ]αΐθϑ. 215. μοί. 

ἙἘΟΥΛΘΥῚ Ορούϑ οὖ ἘθιΤαυῖδθ- 
Μόοητο. Οτοόνη ὅνο. 1πᾶϊδ ῬΆΡΘΓ. 
ΟἸοί!, τοβ. θα. ηϑί. 

«Αἴ58ο ἴγν ναγίουι5 ἰραΐμοῦ Ὀημαϊηρ5. 

Οὐϑύίοτνϑβ Αὐὐϊοὶ, οΧχ ΓΘΟΘΉΒΙΟΉ 6 
ΒΕΚΚΟΙΥῚ: 

ὟΟ]. 11. Ιϑδθῖι8, ἈΘΒΟΠΪΏ685, 
1 γοῦσραθ, ῬΙΠΘΤΌι5, ὅσ. 
ὅγο. 7.8. 

[Τοῖ5. 1 απὰ 11 αγ οὐὲ οΥ γγϊηί. ἢ 

Το Απαοοίϊάθινδ, [4- 
ομγροιιθ, Τύμπαγοιθιι56, οοπΐθοῦαβ 8 
Ἰπιάονίοο Τιϑατηΐηρ Εοστάδῃ, ΡῈ... 
8γο. 758. 6α. 

ῬΘΥΟΘΙΔΙ ΟΡΥΘΌΗΙ αΥϑθο], φυο- 
γυν Ῥαγδ τίη τυϊηυνην θα; Οοαᾶ. Ἠ1858. 

νυἱραίμν. ἘαΙαΙὺ Τ΄. Θδϊβέοτᾷ, 5. 1, 
1826. ὅνο. 5865. 6α. 

Ῥιαΐίο. ἍΑροίοσυ, τὶ ἃ το- 
γίβεᾶ Τοχὺ δπαᾶ Ἐπ Ρ] 15 Νούθβ, πᾶ 
ει Πιροϑὺ οἵ ῬιΙδαίΐοπῖο Ταϊοσηβ, ὈΥ 
Φατηθβ Εἰ 4461, Μ.Α. ὅνο. 85. 64. 

Ρηοδηιβ, σι ὃ τουῖθθα 
ποχὺ δπαᾷ ἘπΡΊ 55) Νοΐοθϑ, θ. Εαἀννγατσα 
Ῥοβίθ, Μ.Α. ὅνο. 775. 6α. 

Καορυνῖλο. ΤῺ6 Οτθοὶς 
Ποχὺύ. παϊίοᾶ, σῃ Νοίθα δηᾶ 

Ἐββαυβ, ΡΥ Β. ϑονοίύ, Μ.Α. δηᾶ 

Τιουσὶβ ΟδΙΡΌΘΙ], Μ.ἃ. Τη ὕδτθθ 
γοὶβΒ. Μραϊπτη ὅνο. 27. 28. 

ϑορ]υϊδέοβ. υιὰ “οἰίέεεουνϑ, 
σι 8. τουϊβοᾶ Τοχὺ δηα ἘΠΊ 5ῃ 
Νούθϑ, ΕΥ̓ 1.. ΟβϑιΏρ611, Μ.Α. ὅνο. 
108. 6α. 

Τοπᾶοῃ: ΗΈΝΕΥ ΒΈΟΥΡΕ, Ατηθη ΟΟΥΠΘῚ, Εἰ. Ὁ. 
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ῬΙαΐο. ἸΤποαοίοίιυ8, ντι ἢ ἃ τὸ- 
γὶβοα Τοχὺ δηα Πρ] 15 Νούθβ, ὈΥ 
Τ,. ΟδηΡΌ911, Μ.Α. δϑϑοονὰ αϊίίον. 
ϑ8νο. τοβ. θ. - 

16 ])γαίορφινοδ, ὑτϑ8- 
Ἰαὐθα ᾿ἱπύο ἘΠηΡΊ] 15}, νυ ΑἸ ΔΙγ565 
δη ἃ Τηϊτοασπούϊοηῃθ, ὈὉΥ Β. “οννοίί, 
Μ.Α. Τρῖγὰ Ἑαϊέογν. 5 γο15. τηϑᾶϊ τα 
ὅὃνο. ΟἸούῃ, 41. 45.; Π81- τ τ ΟΘ00, Ε΄. 

16 Πιοριυνδίϊλο. ὑτειιϑ] θα 
Ιηὔο ἘΠ ΡΊ]15, τι ΑἸ γϑῖβ δηα 
Τηὐτοαποίϊοι, ὉΥ Β. «“ονγούν, Μ.Α. 
Τηῖγα Εαϊέογν. Μ άϊατη ὅνο. 1258. 6α.:; 
ΠΑ] Τοδι, 145. 

Ἰγυίλ, Τητγοοσνοίλογν ατνὰ 
Νοίοθ. ΒΥ δύ. αϑοῦρθ δίφροι, Μ. . 
Ἑχύτδ ἴοαΡ. ὅνο. 

1. Τὴ6 Αροΐορυ, 28. 6α. 
11. ΟΥὔο, 28ὅ.. 1Π1. Μθηο, 258. 6(. 

Θοἰοούίοηυιβ. γυζ,, Πγυΐγο- 
απυνοίζογνϑ απνὰ Νοΐθ86δ. ΒΒ. Φο ἢ ῬΈΌΓΥΘΒ, 
Μ.Α., δῃᾶ Ῥγοίδοθ ὈὉγ Β. «οννγοίὑ, 
Μ.Α. δϑοομα Παϊίίοη. Ἐϊχύτα, ἴοδρ. 
ὅγο. 58. 

Α δεοίοοίίογν οΓ" Γαδδβαρε8 
ὕοηιν Ῥίαίο Κ᾽ Ἐρρίϑη, ᾿ἰϑαάογα; ἴτΟτα 
{Ἐπ6 ΤὙΔη 5] ύϊοη. Ὁ. Β. «“ονγού, Μ.Α. 
Ἡαϊίοα, σι Τηϊτοαπούϊομιϑ, ὈΥ 
Μ. 4“. Καϊρηῦ. 2 νοὶβ. Οτοόνγῃ ὅγο, 
110 ορ. 125. 

Ῥ]Ιοίϊηπι5. Βιαϊαιὺ Ε΄. Οὐθαζου. 
ΤοΙηΐ 111. 4ἴο. τἰ. ὅ8. 

ῬοΙνΡρῖαβ. οίθοζίουυβ.Ό. αϊύθα 
ὍΥ 7. Τ.. Βίγδομϑδη- νι ἄάβοι, Μ.Α. 
Ὑυη Μ8ρΡ5. Μοαϊστη ὅνγο. 2158. 

ῬΙιαίασομὶ ἠιεουγαζα. αὶ δέ, 
Ογρογα, θαοθρέϊθ γι {15, γοϊΐψυια. ἘαΙαΙὺ 
Τϑηΐθ] νΥγυϊθηθθοῃ. Αοοθαιθτπαθχ 
Οτδθοιύαῦῖθ. ΤΌΤ Ὑ1Π1, Ῥαγῦθϑ 
ΧΥ. τγορ-τὅο. ὅγνο, οἱοίῃ, 321. 1οβ. 

ΒοΡρῃοοΙθα. 71λ6 ίωαψδ απὰ 
Τγασγηογιί5. ὙΥΙᾺ ΤΠΠΡΊ 50 Νοῖοθβ απ 
Τηὐτοαπούϊοηβ, ΟΥ̓ Τιθυνίβ ΘΠ ΡΉΡΗν 
Μ.Α. 2 γὁ0]15. ὅγο, τύϑ8. Θαοΐ. 
0]. 1. Οραϊρυβ τσασετες, 

Ῥὰ5 ΟΟ]ομθαβ. ΑὨΡΟΠΘ. 
γοΟ]. 11. Α͵]ὼχ. ΕἸθοστα. ΤΥΎΘ6Π1- 

ἷ86. ῬῃμΠοούθῦθθ. ΒὙΎΘριηθηΐβ. 

Οδα!Ι- 

ΞΟΡΒΟΟΙΘ65. Τγαροοαΐαθ οἕ 
Φγαρηιθγυία, ΘΧ ὙΘΟΘΏΒΙΟΠΘ. δὲ οαπα 
Θοτατηθηὐετ! 15 αα11. ΘΙ ἀοτῆϊ. Τηῖϊγα 
Εαϊξίοη. 2 γο158. Ποαρ. ὅγο. τίῖ. 18. 
ἘδΔΟῊ ΡΊΘΥ βορδγδύθιυ, Πτηρ, 28. 6α. 

Τγαροθαΐαο οἱ γασηνθγία 
οὕτη Απηοίδὑϊ]οηῖϊθιβ 61]. 1 Δ ογ ΗΔ. 
ΤΟΙ 117. ὅνγο. το. 

Τὴ6 Τοχύ, ΝΟ]. 1. 558. δα. 
ΤῊΘ Νούοθϑ, ΟἹ]. 11. 45. δά. 

δίορδοι δὲίογιζοοίνηυ. ΔΑ 
Μ55. άθιη ϑιηθπαδνιῦ οὖ βαρριουῖῦ 
Τ᾿ Οδἰδίοτγα, 5.1. Τουαὶ ΤΥ. 8ὅνο. τί. 

Τποϊοσαγινην Γἠμδιοαγινην 
οἰ ἘΕἰηκῴοαγυην ἰἰδγὶ ἅμο. Αοοθαϊΐ 
ἨΘΙΟΟ 15 Οοτητηθηατῖαθβ ἴῃ δα168 
ΘΔ Υτη δ ΒΥ Πδσουθούαση. ΑἈα τη88. 
Οοαάα. τϑοθηβαϊὺ 1. ΘΟ δἰδίογτα, 5.1, 
ΤΌΙΩΙ 11. ὅγο. 115. 

Βίσϑρο. ϑοίοοίζογϑ, σι δα 
Τηὐτοδπούϊνοι οὴ να ο᾽β [116 δπὰ 
Ὑγοῦκθ. ΒΥ Η. Τ'. Τοζοῦ, Μ.ΆΑ., 
ΒΗ.6.5. ὅνο. ΥΠ Μδρ5 δῃὰ 
ῬΙδΔη5. 128. 

ΤῊθοάογοϑῦΐ αγασοαγινην 4 {760- 
ἐϊογυυθην Οὐγαΐϊϊο. Αα Οοαϊοθθ Τη85. 
τϑοθηβαὺ ΤΠ. Οδϊδίοτα, 5. Ρ. ὅνο. 
78. θα. 

πητιογάϊᾶθθ. ΤΥδηβ]αὐθα ᾿πὖο 
ἘΠΠΡΊ15η, τυ Τηὐτοαπούϊοῃ, Ν81- 
σΊ.8] ΑἸ Ιγ 515, δηα Τηᾶαχ. ΒΥ Β. 
Φονγοίύ, Μ.4. [Ποργϊηϊηρ.] 

ΧΟΘΏΟΡΠΟΩ. ἤὰὺχ ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΘ οὗ 
οατη δηπούεθιοηϊ τι Γ,.. ΘΙ ΠΘΟΥΗ͂Ι. 

Ηϊϑοίογία ασγαοεοα. Θεοοοπα ΠατοΊι. 

ὅὃνο. 108.6α. 
Επχροαϊέο Ουγὶ. οοοηα Βα οΎ,. 

ὅνο. 1098. 6α. 
7Τρηϑεειεϊο Ουγγῖ. ὅνο. 1098. 66. 
Μοριογαδίϊα Βοογαΐδ. ϑὅνο. 78. 66. 
Οριιδομία οί ϊεα Εἰφιοδίγία οἵ 

γοραΐέϊεοα ον ΑγγΊαητ 1,1δοἴο 
αἋ΄ὁ Κογναέίογιθ. ὅνο. το. 6α. 

Οχίοτα : ΟἸαύθπάᾶοι ΕΥΘΒΒ, 
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95. ΜΙΒΟΒΙΑΝΒΟΌΡ 
Αὐρυϊμποῦύ. 116 1106 απὰ 

ῬΟΥΪ.5 97 «ον ΑΥθυιμγιο. ΒΥ Οθουῦρθ 
Α. Αἰύκθῃ. ὅγο, οἱοίῃ οχύσγδ, συ ἢ 
Ῥογύγαϊὺ, 165. 

Βδοοῦ. 716 ὔβϑβαγβ. αϊυρα 
συ Τηὐτοαποίϊοη δηα Τ|]1πιϑύγαὐῦνθ 

Νοίθβ, ΌΥ 5. Η. Βουποὶᾶβ, Μ.. 
8νο, Βε 1 - θουπᾶ, 128. 6α. 

Οδβϑαροι (1588), 1559--1614. 
ΒΥ Μαῖκ Ῥαὐίβοι, αὐ βθούου οἵ. 
Τῆποο9 1] ΟὈΙ]Θρθ. ϑεοοηα Εαϊέϊογι. 
ὅνο. τόϑ. 

ἘΠΏΙΟν. 4 Πίβίογῃ οὐ ΟαΎΘΦΘο6 
ἤοηι {5 ΟοἩ ηιιοδί, ὃῳ ἐπ6 Ποτλαγ5 ἐὸ {})6 

γγθϑογυΐ ζΐγηθ, Β. ο. 146 ἴἤο Α-ΨΡ. 1864. 
ΒΥ Οϑοῦρο ΕἸΗΙΟν, 1.1... Α πον 
πατύίομ,, τουβϑα ὑπτουρηοῦυῦ, ἃ Πα ΤΏ 
Ῥδιὺ τϑ- ει ὐΐθη, νυνὶ ἢ ΘΟΠΒΙΘΥΆ]Θ 
Δ αἸ 105, Ὀγ ὑπ6 ΑὐὐδποΥῦ, δπα οδαϊίθα 
ὈΥ Η. Ε΄, ΤοΖου, Μ.Α. γ7ν015. ὅνο. 
δ. το 5. 

αὶ 7η58ἰϊιυζίογιν, «.] 018 ᾽ 
Οὐυϊϊῖ5 Οογηιογιίαγίϊ ΟυιαΐίνοΥ ; ΟΥ̓, Ε16- 
τηθηΐβ οἵ Ἠοιηδϑῃ δνν ὈὉΥ Οδίαβ. 
ὙΠ ἃ Τυθηβιαύϊοι ἃ πα Οοτητηθη- ἢ 
ὑδυν ὉΥ Βανναγὰ Ῥοβίθ, Μ. ἃ. τΤηΐγα 
αϊέϊονι. 

ἩοάρκΙΗ. 
ναᾶρογϑε. ΝΥ ΙΔ ΡΙαθϑ πα ΜΝ αρθ. ΒΥ 
ΤΏοΙηδ5 Ἡοάρκίη, .Ο.Τ. ακα.ν. 
3276--744. ὅνο. ὅο]5. 1 εηα ΤΙ, Θοοοηπα 
αϊογι, 21. 2858.ὡ οῖβ. 111 δῃηὰ ΤΥ, 
ϑοοομα Εαϊίίογι, τὶ. τό5. ο]5. Ν' δὰ 
1 τῇ τὸς ΨΟΙΒ. ὙΠῚ δυα ὙΠῚῚ 
(οογρίθἐΐγο ἐἤ,6 ὙΓΟΥΪΟῚ, τί. 4. 

ἩΓΟΚΟΥ, ΚῚν ὅ. Ὁ)... δπα Β. Ὁ. 
Φϑοκβοῦ. [1πᾶρὰ Κοιυοθγιϑῖθδ. 2 Ὑ0]8. 

4ἴο. τοί. τοϑ. ηϑί. 

Τ]ΌΘσῦ. ) 
Τηάϊα; Ὀθὶηρσ ἃ ιροϑὺ οἵ ὑπ6 δύαυσαϊε 
Τὰν γχτοϊϑύϊηρ ὑμβοσούο. ὙΠ 
Ἡ ϑύογιοϑὶ Τηὐτοἀποίϊοη δηα 111π|5- 
ὑγαύϊννο οουϊηθηΐβ. ΒΥ 5851» 
Οουτίθηδυν ΠΙΡουὶ, Κι .5.1. ὅνο, 
ΒΔ το, 218. 

ὅνγο. 185. 

Τίαΐμ ατνὰ μόν τ- 

{6 (Ἰουογγνηιοτί οὔ ᾿ 

5ΙΑΝΌΘΑΒῸ ΟΒΙΚΕ. 
συδύϊπῖα. Ζ7]ηυρογαΐίογὴβ 1ι08- 

ἐὐγυϊαγυΐ Πη5ἰϊξυιἐἰογν Γλδγὶ Οιαΐέξμον ; 
νη Τηὐτοαπούϊοῃβ, Οοτησηθηύετυν, 
ἙΧοῦΤθαΒ δ ηα ΤΥθηδ]ὐο. ΒΥ. Β. 
ἍΜΟΥ]Θ, ).Ο.1. Τρϊγὰ Ἑαϊίϊο. 2 νο]8. 
ὅγο. 225. 

ΜΘομΐανθ. [70 γύποϊρο. 
Ἑαιοα Ὁγ 1,.. Αναν Βατᾶ. ὙνΊη 
δ Τηὐῤτοαπούϊοη ὉΥ Πογτὰ Αοἴοῃ. 
ὅνο. 148. 

Ῥαϊίῖϊθοη. βϑδαῃδ δῃ ἐμ6 ἰαΐο 
Μαγῖκ Ραΐζέζδογι, βοταθύϊτηθ ἨἩθοΐου. οἵ 
ΤΠ 60] ΟΟἸ]ορθ. Οο]]θοίθα πὰ 
ΑΥΤΔΗΡοαῦ ὉΥ ΗΘΗΥΥ Νού]θϑ!ρ, 
ΜΟΑ 52 νοϊξβ. ὅν. 245. 

Ῥᾶσαθ. ἤέεβίουῃ οὐ δε Νόοιν 
Ἡγογιὰ οαἰϊοᾶ ΑΑγιογίοα. ἜΥ ἘΣ. 7. 
ΕἜλγπο; ΜᾺ ὅνὸ; ΝΟ]: ἃ τς: 
1: ΤΠ τ 9: 

ΒΘΙΘ6ρ. δὲν ᾿γαζίο» Παίοσι. 
Α ΒΙΟΡΥΆΡΗν. ΒΥ ὙὟΥ. δΒιθρρίῃρ, 
ΜΑ. ὅνο. τό. 60. 

Ἤθηθαυ. 7}{6 Οὐξζο5 απὰ 
Βιβηορυῖοβ 97 ῬΠηγυσίω ; ὈΘΙ ΠΡ δ ἘΒΒΘΥ͂ 
Οἢ η9 Τιοοϑ] Ἡϊβίουν οἵ Ῥηγυρίδ, 
ἴγογη ὕμῃϑ Εδυ]]οϑὺ ΤΊηθ5 ἤο 9 
ΤαΣΚΙ5ὴ Οοπαμοού. ΒΥ ὟΥ. ΜΝ. 
Ἐδηήϑαν, ).Ο.1,.,.1.1..}. οΙ].1. Ῥαχὺ 
1. 76 Τ1Ὰ}24005 Ταϊϊοῃ αγνα ϑουί- Τῇ 65 6ΥΉ, 
Ῥηγῃσία. ἜοΥΔ] ὅνο, 1160, 185. ηθΐ. 
ὟΟ]. 1. Ῥαιύ 11. γγζεθὶ αμᾶὰ Ἰχεϑεί- 
Ορηίγαι Ῥηγυσία. Ἔογδ] ὅνο, 11 ΠΏ 6}, 
2158. τοί. 

Βίοκοβθ. 7116 Απρίο- ]ηαΐαη, 
Οοαθ5. ΒΥ ὙΥΕΙΙΘΥ ίοκοϑ, 1.1,.}. 
γοΙ. 1. Βαθοίαηὐνο Τῶνγ. ὅνγο. 305. 
γο]. 11. Αἀ]θούϊνο 1νγ. ὅνο. 358. 

ϑίσθομου. Παβίϊηρϑ αὐτο 16 
Πογία αν. ΒΥ 5ὶν Φοῆπ δίγδοηθυ, 
Οα.Ο.5.1. ὅνο, οἹοίῃ, τοβ. 6α. 

ΤΉ οΙηΒοη. διοίεβ. οὐνυ ἰὐδοογΐ 
ϑθαγοΐ,θ5 ἵγν Εἰ Θοἰγιοϊέμ αγνὰ Μ͵Ιασγιοίἰθηι. 
ΒΥ 1... ΤΏοχαβου, Μ.Α., ΕΝ Π.5. ὅνο. 
185. 6α. 

ἵν οοάπομβο. Αοίοίϊω; τ{8 
Οϑοσγαρῆῃ, Τοροσγωρῆῃ, αννὰ Αγ {ἰψιυνίέϊο8. 
ΒΥ ὙΥ1Π1δῖ 4{. γοοάποιβο, Μ.Α., 
Ἐ.Ππ.α.5. ὙΠ Μδᾶρβ δμὰ 1Π1ὰ8- 
ὑτοῦϊοηβ. Πουϑὶ ὅνο, 1 η6η. 218. 
γιοί. 

Τοπάοῃ : ΗΈΝΕΥ ΒΈΟΜΡΕ, Ατηθη Οὐτπθυ, Εν. Ο. 



ὃ 7 ΔΘΑ ΤΑΖΟΖΟΘσΙΟΑ2Σ ἤγοῦ ας. 
-- Πα 

4. ΒΤΑΝΌΘΑΒῸ ΤΗΒΟΙΟΟΘΊΟΑΙ, ΨΟΒΚΞ, ὅτο. 
δῦ. ΒΕ51: 716 Βοοῖ; οΓ δέ. 

Βαδῖϊ ογν ἐμ6 Ἠοῖμ ϑρίγιί. Α Βονυῖϑοα 
Ταχύ, νι ἢ Νούθϑ δηα Τηὐτοάαοίϊοῃ 
Ὀγ Ο. Βὶ Ἡ. θοῃηβύον, Μ.4. τόν 
ὅνο. 758. 6. 

ΤῊ Οορίϊο ΨΘΥΒΙΟΩ. ΟΥ̓ {86 
Νονν Ποϑύθυηθυν, ἐηη 6 ΝοΥ]θγ7ν 
Τὶαϊθοί, οἰπογυυῖδο οοἴϊοα Μη ρ]ἰο αγιὰ 
ΞΒοπαϊγίο. ὙΥ1Ὲ Τηἰτοαπούϊοῃ, ΟΥὑϊ- 
68] Αρραγϑύαβ, δηα Το γ81 ἘΠΠΡΊ 58 
Τυδηβιδύϊοη. ΤῊὴΘ Οο5Ρ915. 2 γο]5. 
ὅνγο. 2ἴ. 28. 

Βυϊρηῦύ. Ομαωρίογ8 οἢΓ᾽ αν 
Ἐηρίδη, ΟἸγον ΗΠ δίογῃ. ΒΥ ὟΝ. Βτνιρηῦ, 
7.10. Τρία Ναϊέξίοη. ὅνο. 1258. 

Οϑοη5 οἵ {πη6 ΕἸγϑύ ἘΠ ΟἿ 
ΟΘΉΘΥ8Ι] Οου0115 οΓ Νίοαρα, Οοη- 
δἰαγζηορίθ, Ερἤδϑιιθ, αηὰ ΟἸαϊοραοτ. 

ὙΥυτ Νούοϑ, Ὀγ ὟΝ. Βυϊρῃηύ, ).Ὁ. 
Θοοογια Ταϊϊου. ΟΥὐονσῃ ὅνο. 78. 6. 

ΠΠ6 ΒΟΟΙΚ οὗ ποῦ. 17γ76Ώη5- 
Ἰαἴθα ἔοσῃ Π)11]γη δ π᾿ 5 ΕἸ] ορΊ ο Τοχὲ 
(θη θα δηα του 564), δηα παΙοα 
Ὀγ Β. Ἡ. Ομδυ]65, Μ.. ὅνο. τόϑ. 

ΟομΡρθαῖθ. 716 [ον οὐ Τγηΐῃ. 
Α Μϑδηῦδὶ οἵ ὑπο Ῥϑβῃ]]οίθη ΟΠ ΤΟ 
οἵ Αὐτηθηϊα. Τὴ6 Αὐτηθηΐθη Τοχύ, 
οαιϊιθα δηα ὑτϑηβ θα γι 111π5- 
ἰγαύῦϊνο οουτηθηΐβ ἃη4 [Τ[ηΐτο- 
ααούϊοῃ ὈΥ Εἰ. Ο. ον θρατο, Μ.Α. 
ὅγο. 155. Τθΐ. 

ὌὭσϊνονυ. 176 .[Γαγαίίοί Πβαίέογ, 
ρϑίῃηρσ π6 Ῥυδυθύ- ΒΟΟΚ γουβίοη οἵ 
0Π6 ῬϑϑΙτὴ5 δα ἃ Νϑὺν 5] 0), 81- 
τη σΘα [ἢ Ρᾶ.81161] ΘΟ] τη 5. ἢ 8 
Τηϊτοα πούϊοη 86] ΟἸοσβδτθθ. ΒΥ 
Ὁπ6 Βδν. ὅ. Κ᾿. Ῥύῖνου, ἢ)... Ταὐὺ.Ὁ. 
Ἐχύτδ ἴοαρ. ὅνο. ὅὄϑ8. 

Ἱ ξγΞεΞ ἘϊοοΙθβίβϑύϊουβ (ΧΧΧΙΧ. 
ΧΙΧ. 11). ΤῺ ΟΥρῖμα] ἩΘΌΥΘΥν, 
νι ἘΔΥΥ οΥβΙοη 5 δα ΒΠΡΊ5Ὴ 
ΤΥδηβ]ύϊοηβ, ὅθ. Βαιρα ὈγΥ Α. 
ον θυ, Μ.Α., πα Αα. Νϑαρδαθυ 
Μ.Α. 4ἴο. τοϑβ. 66. ηθί. 

Ἡδίοηῃ πα Βϑάρείῃ. 4 Οοῃ- 
ΟΟγάασγηιοθ ἰο ἐπθ Ογροῖς Ἰογϑίοηα ὡπᾶ 
«Ἱροογυρῆαϊ Βοοῖι5 97} ἐΐι6 ΟΙα Τοοίαγηθηί. 

ΒΥ {89 Ιδΐϑ Ἐδυγίη Ἡδύοῃ, ΜΝ. Α., πᾶ 
Η. Α. πϑράρδψῃ, Μ.Α. Τὴη 5ὶχ Ῥασγίϑ. 
ΤγηΡΘ118] 4ἴο. 218. Θ8Δ6ῇ. 

ΟἸΙΙΘημΘυ. 4 Ογγίϊοαϊ, ἢ) 15- 
βογίαΐϊογ, ογ, ἐΐι6 Αἰϊπαγαδίαγν Ογοθᾶ. 75 
Ογϊρίγμαϊ Ταρριαρθ, Ταΐθ, «Αιιϊογϑλίρ, 
Τύ165, Τοαΐ, Κοοορίϊογ, αγιὰ ἴῦ86. ΒΥ 

τ 1. ὟΥ. ΟἸητηϑηηθυ, Μ..ἃ. ὅγο. 
168. 

Ῥαροῦύ. Ἂἀγν 7ηϊἰγοαμλιοίίογ, ἰο 
ἐπ Εἰ ΒοοΙῖς 9.7 ΤἩΙοοϊοογ᾽ 5 Τγθαΐίδ6 οἵ (6 
Γαῖὺδ 97 Ποοϊοδίαδίϊοω!, Ῥοϊϊίῳ. ἜΥ Π6 
ὙοΥΥ δν. ΕὙΔΠοΙα Ῥαροὺ, Ὁ.Ὁ. 
Μϑαϊατη ὅνο, οἱούῃ, 758. 6α. 

ΤΌΣΟΥ. 1116 ΟπργἝμηοίηνβ 
Τοσία απὰ ἔϊι6 Αροογῃρηαΐ αοδροῖ5. ΒΥ 
5Ὁη|6 θυ. Ομδυ]οβ Τώσοσ, 2).Ὁ. 
ὅγο, ῬΈΡΘΙ ΟΟΥ̓́ΘΙΒ, 285. 6. ηεοΐ. 

ΠΆΤΏΘΥ. διοοίοδῖαα Οοοϊαθγυ- 
ἐαϊ8 Μογυιγηθηέω Τυγὶ5 Αγυϊχινδϑίηγα: 
Οδποησθη οὖ ΟΟὉΠΟΙ ΠΟΥ ΟΥβ6- 
ΘοΥαχη Τηὐογρυθίθοηθθ Τιϑὑϊπδδ. 
ἙσΙιαιὺ Ουϊῃρουβ Ἡδιη]ύοπ 
ΤΌΠΟΙ, ΑΜ. Ἐδβο. 1. ρδᾶῖβ. 1. 
4ἴο, 501Π Θουϑύϑ,; 1οβ. θά. 

Ὁνογτάβνουί ὃ ὙΜΕΪο. 
“Νουνύηλ ΤΤοϑίαγιθγίνην “Το υγυὶ Νοϑίγὶ 
Τοϑν ΟΠ γἱϑίὶ Τιαἰΐγιθ, βθοοαπάατη Ε41- 
ὉΙΟΠΘὴ θοῦ Ἡ]θυοη στη. Αα 
Οοαϊοῦαιη Μϑηπθπβουϊρίοσαη ἤάᾶθχα 
τΤϑοθηϑαϊῦ ΤΟ ϑηπθ5. ὙΥου ἀβυνουθῃ, 
5.ΤΡ., ἘΡΙΒοοραΒ. ΑΓΒ. ΊΘΗΒΙΒ ; 
Ιῃ ΟΡΘΥῚ5 ϑοοϊθύδίθῃηῃ δαβασχηΐο 
Ἡρησῖοο Τὰ] πὸ ὙΥἰΐθ, Δ.Μ. 4ἴο. 
ῬδΔΥΒ 1, ὈαοΚγδτη, 21. 128. 6. 

Αἴ5ο, βοραγαϊοἴῃ --- 

Ἐᾶβο. 1. 125. 6.; Πᾶθο ΤΠ 5 ΘΠ 
1 ᾶ8ο. 111. τ25. δα. ; Ῥῶβο, ΤΊΣ. 105. 06: 
Ταϑο. Υ. τοβ. 6α. 

Ουχ[οτὸ 
ἍΠ ΗΝ  ΟΥΑΝΕΝΌΘΝΕ ΒΕ 

ΓΟΝΏΌΟΝ: ΠΕΝΒΥ ΒΚΟΥΘΕ 

ΟΧΕΟΚῸ ὉΝΙΨΕΚΒΙΤῪ ΡΕΕΘ5 ΑΚΕΗΟΙΞΕ, ΑΜῈΝ ΟΟΚΆΝΕΚ, ΕΟ, 

Νὶ 161: .80 
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